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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant, geweldig dat u een bijdrage levert aan 

dit project. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze 

voortgang. 

 

Positief besluit Medisch Ethische Toetsingscommissie  

De METC Brabant heeft het onderzoeksdossier van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant getoetst op medisch ethische aspecten. 

Begin deze maand hebben we de goedkeuring mogen ontvangen! De 

reactie van METC Brabant was: ‘We achten het onderzoek als waardevol, 

de deelnemers lopen geen risico’s en de belasting voor de deelnemer is 

acceptabel’. De individuele Commissies Wetenschappelijk Onderzoek van 

de vijf deelnemende GGz-instellingen zullen nu bekijken hoe ze het 

onderzoek in hun instelling kunnen toepassen. Als dat ook rond is, 

kunnen we officieel van start gaan met de praktische implementatie van 

onze nieuwe werkwijze in de instellingen. 

 

Save the Date: Bijeenkomst 16 januari 2018 

Reserveer 16 januari 2018 alvast in uw agenda! We komen steeds dichter 

bij de start van de implementatie van het suïcidepreventieproject en we 

willen met u samenkomen om dit verder te concretiseren. De afgelopen 

tijd zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van het 

monitoringsysteem, hebben wij met 

velen van jullie gesproken over 

deelname aan het project (o.a. met 

GGz-instellingen, huisartsen, 

jeugdartsen, SEH, PAAZ, NS, ProRail 

en gemeenten) en het opzetten van 

de eerste metingen. We houden daarom op 16 januari 2018 een 

interactieve bijeenkomst. Hierin informeren wij elkaar over de stand van 

zaken en heeft u de mogelijkheid input te leveren om de implementatie 

van het project tot een succes te maken. U bent van harte welkom!   

 

Waar:   Tilburg University, Simon-gebouw, zaal S8 ‘Paviljoen’ 

Prof. Cobbenhagenlaan 225, Tilburg 

Wanneer:  16 januari 2018 

Tijdstip:  18.00-21.00 (inloop met broodjes vanaf 17.30 uur) 
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Momenteel stellen we het programma op en vragen we accreditatie aan. 

Bent u voornemens om de bijeenkomst van 16 januari 2018 bij te wonen? 

Geef dit dan door aan Emma Hofstra via E.Hofstra@ggzbreburg.nl  

 

Bouw monitoringssysteem 

De ontwikkeling en implementatie van het online monitoringsysteem 

vormt de eerste pijler van het suïcidepreventieproject. De bouw van het 

monitoringssysteem is inmiddels gestart en er wordt hard gewerkt om 

het systeem zo snel mogelijk af te krijgen, zodat we kunnen starten met 

het testen van het systeem. In de bijeenkomst op 16 januari 2018 wordt 

middels PrintScreens een demonstratie van de eerste versie van het 

monitoringssysteem gegeven.   

 

Presentatie bij Tranzo, Tilburg University 

Op 26 september heeft Mathilde Lucas bij de Teammiddag van Geestdrift 

(academische werkplaats bij Tranzo, Tilburg University) het onderzoek 

over de relatie tussen media-aandacht en suïcide gepresenteerd. Dit 

onderzoek is gestart omdat 

we ons zorgen maken over 

de potentiele invloed van 

media-aandacht op het 

aantal suïcides in 

Nederland. Mathilde schrijft 

haar Master thesis over dit 

onderzoek. Meer informatie 

over dit deelonderzoek kunt 

u lezen in onze nieuwsbrief 

van juni. 

 

Suïcidepreventie in Noord-Brabant 

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief - die was gewijd aan 

suïcidepreventieprojecten in Noord-Brabant - hebben wij reacties 

ontvangen. Zo vindt het STORM project niet alleen plaats in regio 

Helmond-de Peel, maar ook in regio Brabant-Noordoost. Tevens vinden 

er binnen GGz-instellingen diverse activiteiten plaats; zo organiseert 

Indigo Brabant groepen voor nabestaanden van mensen die zijn 

overleden door suïcide en gaan ze binnenkort starten met een training 

voor naasten van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan.  

 

Contact  

We stellen uw input zeer op prijs, dus aarzel niet om contact met ons op 

te nemen als u een idee heeft dat u onder de aandacht wilt brengen. 

Contact 

Heeft u vragen? Wilt u iets 

bespreken?  

 

Neem contact op met  

Emma Hofstra 

E.Hofstra@ggzbreburg.nl 

of  

Iman Elfeddali 

I.Elfeddali@ggzbreburg.nl 

 

 

 

Voor meer informatie over 

SUPREMOCOL zie onze website 

en Twitter pagina. 

 

 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via:  

S.Boertienraterink@ggzbreburg.nl  
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