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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

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

dit project. De nieuwsbrief van deze maand heeft als doel u een overzicht 

te geven van de regionale projecten die op dit moment in Noord-Brabant 

lopen in het kader van suïcidepreventie. Deze nieuwsbrief is opgesteld in 

samenwerking met project Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord en 

project STORM. 

 

Suïcidepreventieprojecten in Noord-Brabant 

In Noord-Brabant lopen er momenteel drie regionale projecten die als 

gezamenlijke doelstelling suïcidepreventie hebben: SUPREMOCOL, 

Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord en STORM. De aanleiding voor deze 

projecten is de stijging in het aantal suïcides in Nederland sinds 2007.  

 

In onderstaande kaart van Noord-Brabant ziet u de regio’s die de 

projecten beslaan. SUPREMOCOL richt zich op de hele provincie van 

Noord-Brabant, Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord richt zich op regio 

Brabant Zuidoost en STORM op regio Helmond-De Peel. Deze projecten 

zullen we nu kort toelichten.  
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SUPREMOCOL 

GGz Breburg werkt sinds december 2016 samen met vier andere 

specialistische GGZ-instellingen en overige ketenpartners in Noord-

Brabant aan het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant. Het 

acroniem SUPREMOCOL staat voor Suïcide Preventie door Monitoring en 

Collaborative care. Dit project is gericht op het verbeteren van de 

ketenzorg in Noord-Brabant voor mensen die risico lopen op suïcide. Het 

hoofddoel is om het aantal suïcides in de provincie met 20% te verlagen.  

 

De aanleiding voor dit project is tweeledig. Ten eerste staat Noord-

Brabant als provincie sinds enkele jaren landelijk in de top vijf van 

provincies met relatief de meeste suïcides per 100.000 inwoners. In 2015 

stond Noord-Brabant zelfs op de gedeelde tweede plaats. Ten tweede is 

gebleken dat maar liefst 60% van de mensen die suïcide heeft gepleegd 

op dat moment niet in zorg was bij de Geestelijke Gezondheidszorg. Bij 

80-90% van de mensen die suïcide pleegt is echter wel sprake van een 

psychische stoornis, waardoor een suïcide door passende behandeling 

mogelijk voorkómen had kunnen worden. 

 

Dit project richt zich op het verbeteren van de ketenzorg voor suïcidale 

mensen in Noord-Brabant. Vanaf 2018 kunnen deze mensen aangemeld 

worden in een hiervoor ontwikkeld online monitoringsysteem. Door een 

aanmelding in dit systeem komt de persoon direct in beeld bij de 

dichtstbijzijnde GGZ-instelling, wordt hij/zij binnen 24 uur gebeld door 

een professional van de GGZ-instelling, wordt een snelle toeleiding naar 

passende behandeling bewaakt en krijgt hij/zij een jaar lang telefonische 

monitoringscontacten om te monitoren of de zorg nog passend is.  

 

Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord 

Sinds september 2016 hebben meer dan 15 partijen in de regio 

Zuidoost-Brabant zich verbonden om samen te werken aan het 

verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Het project 

‘Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord’ is daarmee één van de zeven 

landelijke proefregio’s in Nederland, die deel uitmaken van het Suïcide 

Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van de landelijke 

organisatie 113 Zelfmoordpreventie.  

 

Supranet is gebaseerd op bewezen onderzoek dat preventie niet alleen 

de verantwoordelijkheid is van de zorgsector. Het idee is dat 

suïcidepreventie alleen werkt in een zogeheten community-aanpak, waar 

sprake is van intensieve samenwerking tussen familie en naasten, GGD, 

de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, 

GGZ-instellingen, de vervoerssector en sociaaleconomische sector.  
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Het doel van het project Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord is te zorgen 

dat er in deze regio geen burgers radeloos en eenzaam door zelfmoord 

hoeven te sterven.  

 

De deelnemende organisaties binnen en buiten de zorg willen in lokale 

netwerken samenwerken aan veilige en effectieve suïcidepreventie. Zij 

werken volgens een concreet actieplan dat is gericht op vijf pijlers: 

• Monitoring om meer zicht te krijgen op de problematiek;  

• Ketensamenwerking binnen de zorg en het voorliggende veld;  

• Scholing o.a. door gatekeeperstrainingen; 

• Publiekscampagne gericht op bewustwording en taboedoorbreking.  

In 2018 vindt in Eindhoven een pilot plaats, gericht op de risicogroep 

mensen met een uitkering en/of schuldenproblematiek.  

 

STORM  

Het STORM project is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, de 

GGD, het Trimbos instituut en scholen voor voortgezet onderwijs. STORM 

staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Het doel is om klachten van 

somberheid bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te 

pakken, met als doel zelfdoding en depressie te voorkómen. Dit project 

focust zich op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en veerkracht. 

Zo biedt STORM een training voor jongeren genaamd ‘Op Volle Kracht’. In 

de training wordt cognitieve gedragstherapie geboden aan de hand van 

het G-schema. Dit leert de jongeren niet-helpende gedachten te 

herkennen en te vervangen voor helpende gedachten. Tevens maakt 

STORM gebruik van de Serious Game App die inspeelt op de sociale 

emotionele ontwikkeling van jongeren.  

 

Hoe versterken de suïcidepreventie projecten elkaar? 

De projecten hebben één gezamenlijk doel: minder zelfdoding. Tevens is 

er overlap in geografie en aanpak. Daardoor kunnen de projecten elkaar 

goed versterken! Zo kunnen hulpverleners door de gatekeeperstraining 

van SUPRANET signalen met betrekking tot suïcidaliteit beter herkennen 

en kunnen ze dit beter bespreekbaar maken. Met behulp van het 

monitoringssysteem van SUPREMOCOL kunnen zij de gesignaleerde 

mensen gemakkelijker in beeld brengen bij de GGZ. Deelname aan het 

ene project sluit deelname aan het andere dus niet uit.     

 

Contact  

Naast deze regionale projecten zijn er natuurlijk meer initiatieven in 

Noord-Brabant op het gebied van suïcidepreventie. Deze initiatieven zijn 

onder andere opgezet door GGZ-instellingen of andere instanties. Leest 

u deze nieuwsbrief en kent u een ander suïcidepreventieproject in 

Noord-Brabant? Laat het ons weten! We stellen uw input zeer op prijs.  

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via:  

S.Boertienraterink@ggzbreburg.nl 

 

Voor meer informatie over 

SUPREMOCOL zie onze website en 

Twitter pagina.  

Contact 

Heeft u vragen? Wilt u iets 

bespreken? Neem contact op 

met onderstaande 

contactpersonen: 

 

SUPREMOCOL 

Emma Hofstra 

E.Hofstra@ggzbreburg.nl 

of  

Iman Elfeddali 

I.Elfeddali@ggzbreburg.nl 

 

Zuidoost-Brabant zonder 

zelfmoord 

Annemarie Gietmann 

A.Gietmann@GGDBZO.nl 

 

STORM 

Rian van den Boogaart 

HJM.Boogaartvanden@ggzoost

brabant.nl 
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