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Suïcidepreventie Vlaanderen – Wie?

VLESP CPZ CGG-SP



VLESP

• Expertise- en informatiecentrum

• Continuering en up to date houden van reeds ontwikkelde methodieken

• Gebruikersonderzoek zelfmoord1813

• Onderzoek provinciale verschillen

• Nieuwe methodieken ontwikkelen:
- Serious game
- Aanpassing (K)IPEO
- Evaluatie online tool LGBT
- Evaluatie EHBP



VLESP – Zorg na een Suïcidepoging

• Aanbieden van informatie, documentatie en advies 

• Ontwikkelen van materialen en methodieken

• Implementeren van deze materialen en methodieken in de zorg



Materialen (K)IPEO

Instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van suïcidepogers



Folders



Folders



Folders: On Track Again



Folder: naastbestaanden



Gids voor naastbestaanden
www.zelfmoord1813.be/gidsvoornaasten

http://www.zelfmoord1813.be/gidsvoornaasten


VLESP – Werkgroep Verder





Werkgroep Verder - gespreksgroepen



Werkgroep Verder - ontmoetingsdag

• 23 november 2019

• Het pand, 9000 Gent

• VM: plenair + getuigenissen

• NM: lotgenotencontact/workshops

• 1 mei wandeling 



Werkgroep 
Verder – forum 

• Ontmoetingsplaats

• Ervaringen & vragen uitwisselen

• Anoniem



Werkgroep 
Verder -
herinneringssite

• Ikdraagjemee.be

• Interactief: foto’s, muziek, video’s, “wall”, …

• Herinneringspagina niet terug te vinden in 

zoekmachines
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Centrum ter preventie van zelfdoding

• Zelfmoordlijn 1813

• Vormingen (open aanbod of op maat) voor:

- Crisishulpverleners (calltakers, crisisdiensten, nooddiensten)

- Hulp- en informatielijnen, chatdiensten

- Vrijwilligersorganisaties

- Organisaties die telefonisch of online in contact kunnen komen met suïcidale 

personen

- Bedrijven, KMO’s en zelfstandigen

- Het brede publiek
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CGG-SP











CGG-SP: waar en wie?

Vlaams-Brabant, ingebed in CGG PassAnt vzw

• Regio Halle-Vilvoorde; vestiging Halle (02/361.21.28)

- Laura Jonville (coördinator): laura.jonville@passant.be

- Delphine Dumortier: delphine.dumortier@passant.be

- Livia Anquinet: livia.anquinet@passant.be

• Regio Groot Leuven en Haacht; vestiging Haacht (016/60.99.99)

- Sara Van Rossem: sara.vanrossem@passant.be

- Lisanne Jansen: lisanne.jansen@passant.be

mailto:laura.jonville@passant.be
mailto:delphine.dumortier@passant.be
mailto:livia.anquinet@passant.be
mailto:sara.vanrossem@passant.be
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https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan

https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan


https://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again

https://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again




http://www.ontrackagain.be/

http://www.ontrackagain.be/


• Zelfhulp
• Anoniem
• Gratis
• 6 stappen
• Voorbeelden
• Veelgestelde vragen













E-learning tool
www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

http://zelfmoord1813.us8.list-manage1.com/track/click?u=e2808994330c18c5b61aafacd&id=a368accafc&e=7644592f7c


Bedankt!

Kom zeker ook een kijkje nemen aan onze stand!


