
 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Regionaal Project Suïcidepreventie Noord-Brabant 
 

Nieuwsbrief Regionaal 
project suïcidepreventie 
Noord-Brabant 
Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant, met deze nieuwsbrief willen wij u graag 

informeren over onze voortgang.  

 

Bijeenkomst SUPREMOCOL 

Op 16 oktober 2018 vond bij Tilburg University de tweede bijeenkomst 

van het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant plaats. Het was 

een interactieve bijeenkomst met als doel om samen te komen met alle 

deelnemers en geïnteresseerden, elkaar te informeren over de stand van 

zaken van het project en te leren van elkaars ervaringen. Dit voorjaar 

gaat de eerste regio immers al van start! Bij de bijeenkomst waren 

ongeveer 70 mensen aanwezig vanuit diverse disciplines: GGZ, 

huisartsenzorg, ziekenhuizen (SEH & PAAZ), jeugdgezondheidszorg, 

politie, Cliëntenraad, Depressie Vereniging, GGD, NS, ProRail en de 

meldkamer. Kortom: een goede samenkomst van mensen vanuit diverse 

disciplines.  

 

 
Presentatie door prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis, projectleider  

 

Opening en stand van zaken SUPREMOCOL  

De bijeenkomst werd geopend door Ariette van Reekum, lid Raad van 

Bestuur van GGz Breburg. Na de opening van de bijeenkomst gaf Ariette 

van Reekum het woord aan prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis, 

projectleider SUPREMOCOL. Christina gaf een korte schets over de 

aanleiding, doelstelling en stand van zaken van het suïcidepreventie 

project.  
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Figuur over de aanleiding van SUPREMOCOL: relatieve aantal suïcides per 

100.00 inwoners in Noord-Brabant versus het landelijk gemiddelde 

 

SUPREMOCOL is een samenwerking tussen GGz Breburg en ketenpartners 

in Noord-Brabant en heeft als doel om het aantal zelfdodingen te doen 

dalen met 20%. Christina heeft uitgelegd dat we dit aan de hand van vier 

pijlers willen bewerkstelligen: (1) de implementatie van een online 

monitoringsysteem voor mensen die risico lopen om tot suïcide over te 

gaan, (2) snelle toegang in de GGZ bij een gespecialiseerd team, (3) inzet 

van specialistisch verpleegkundigen en (4) follow-up door een 

verpleegkundige die nauw samenwerkt met een psychiater/psycholoog 

volgens het Collaborative Care model.  

Na het eerste jaar van het project kunnen we concluderen dat we 

al veel stappen hebben gezet. Het monitoringsysteem, pijler 1, is 

inmiddels gebouwd en wordt in februari getest door de projectgroep en 

door ketenpartners. De oplevering van het monitoringssysteem en de e-

Learning worden verwacht in maart. Daarna kan er officieel gestart 

worden met de nieuwe werkwijze in de eerste regio. Voor de tweede 

pijler, snelle toegang tot zorg, hebben we knelpunten gesignaleerd ten 

aanzien van de financiering van de nieuwe werkwijze. We gaan daarom in 

gezamenlijk initiatief met de GGZ-instellingen de zorgverzekeraars 

benaderen. Voor de derde en vierde pijler, Collaborative Care en de 

telefonische monitoring, hebben we regelmatig borgingsbijeenkomsten 

met de deelnemende GGZ-instellingen om te kijken hoe we deze het 

beste binnen de GGZ-instellingen kunnen implementeren.  

Ook op andere gebieden hebben we stappen gezet; ons 

projectvoorstel is goedgekeurd door de medisch-ethische commissie 

Brabant, er zijn contacten en samenwerkingen gemaakt met diverse 

instanties en instellingen en krijgen we steeds concretere plannen voor 

de invulling van het project. Tevens hebben we in de afgelopen periode 

ook belangrijke knelpunten gesignaleerd, die we binnen de projectgroep 

zorgvuldig oppakken.  
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Noord-Brabant Landelijk gemiddelde

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. 

mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
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Presentatie Depressie Vereniging 

Sebastian Henrion, lid van de Depressie Vereniging, vertelde over hoe de 

Depressie Vereniging betrokken is bij SUPREMOCOL. De Depressie 

Vereniging streeft naar een samenleving waarin mensen met depressieve 

klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen 

blijven participeren in de samenleving. Ten behoeve van deze missie 

hebben zij diverse initiatieven, zoals supportgroepen, en participeren zij 

in verschillende onderzoeken en projecten, waaronder SUPREMOCOL. De 

waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in suïcidepreventie is 

door Sebastian benadrukt. Binnen SUPREMOCOL gaan we kijken hoe we 

ervaringsdeskundigen in het project kunnen betrekken.  

 

Pitches ketenpartners 

Vervolgens hebben elf vertegenwoordigers van ketenpartners een pitch 

verzorgd over waarom en hoe zij meedoen met SUPREMOCOL. Er werden 

pitches verzorgd vanuit de Cliëntenraad, GGZ-instellingen, NS en ProRail, 

jeugdgezondheidszorg, meldkamer, zorggroep Zorroo en de 

spoedeisende hulp afdeling van het Catharina ziekenhuis. De pitches 

gaven een goede indruk van hoe de ketenpartners hier mee bezig zijn en 

werden enthousiast ontvangen door de zaal. Bijzonder was dat ieder op 

een andere manier te maken heeft met suïcide(preventie). Daar willen we 

binnen SUPREMOCOL dan ook zo goed mogelijk op aansluiten.  

 

Impressie monitoringssysteem  

Na deze pitches gaf dr. Iman Elfeddali, mede-projectleider SUPREMOCOL, 

een impressie van het monitoringssysteem. Er is een eerste indruk 

gegeven van hoe het monitoringsysteem eruit ziet, hoe een aanmelding 

gedaan kan worden, hoe het systeem uitgelezen kan worden en hoe 

openstaande acties opgepakt kunnen worden. In februari starten we met 

het testen van het monitoringssysteem. Indien u geïnteresseerd bent deel 

te nemen aan het testen dan horen wij dat graag! 

 

 
PrintScreen van het monitoringssysteem 
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Terugkoppeling en afsluiting 

Aan het einde van de bijeenkomst vond een terugkoppeling van de 

pitches en afsluiting plaats door Ariette van Reekum. Naar onze mening 

was de bijeenkomst zeer geslaagd: we kregen enthousiaste reacties en 

we hebben relevante input opgedaan waar we de implementatie van het 

project mee kunnen concretiseren. Graag willen we iedereen bedanken 

voor zijn/haar bijdrage aan deze bijeenkomst. Tevens zijn er belangrijke 

knelpunten gesignaleerd. Binnen de projectgroep blijven we graag op de 

hoogte van (verwachte) knelpunten, zodat wij deze kunnen aanpakken 

waar mogelijk. Sommige knelpunten zijn echter erg complex, maar door 

dit provinciaal project kunnen we deze punten wel signaleren en mogelijk 

in een gezamenlijk initiatief oppakken. Een voorbeeld is de financiering 

van de nieuwe werkwijze; we hebben plannen om gezamenlijk als GGZ-

instellingen zorgverzekeraars te benaderen om de financiering voor de 

nieuwe werkwijze rond te krijgen.  

 

Hoe nu verder 

In de nieuwsbrieven van de komende maanden bespreken we vanaf nu 

elke maand een inspirerend idee of knelpunt dat is genoemd in de 

bijeenkomst. Tevens gaan we in op hoe we dat op willen pakken. De 

punten die we de komende periode gaan bespreken zijn:  

• Suïcide is niet een GGZ-probleem, maar een maatschappelijk 

probleem. Het betrekken van maatschappelijke partners (zoals 

sociale wijkteams) is dan ook van groot belang.  

• Het is belangrijk goed onderscheid te maken tussen de nieuwe 

werkwijze met het monitoringssysteem en de huidige zorg. De 

nieuwe werkwijze is op geen enkele manier vervanging van 

reguliere verwijzing en behandeling.  

• Inzet van ervaringsdeskundigen binnen SUPREMOCOL.  

• Financiering van telefonische monitoringscontacten binnen de 

GGZ-instellingen en 

het plan om een 

product te maken en 

hiermee gezamenlijk 

naar de 

zorgverzekeraars te 

gaan.  

 

PowerPoint terugkijken? 

Heeft u de bijeenkomst gemist 

of wilt u de PowerPoint van de bijeenkomst nog een keer terug kijken? Op 

onze website kunt u binnenkort de pdf van de PowerPoint vinden. NB: 

vertrouwelijke slides zijn uit de PowerPoint verwijderd.    

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

s.boertienraterink@ggzbreburg.nl  

https://www.ggzbreburg.nl/Suicidepreventie.aspx
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

