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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

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

informeren over onze voortgang.  

 

Regio GGzE start als eerste met SUPREMOCOL 

GGzE gaat met haar ketenpartners, ziekenhuizen, huisartsen, NS en 

ProRail, en scholen die werkzaam zijn in hun verzorgingsgebied, als 

eerste starten met de implementatie van SUPREMOCOL. De beoogde 

startdatum is 1 april en de nieuwe werkwijze zal stapsgewijs worden 

ingevoerd. Vanaf dan zullen de ketenpartners mensen die zij signaleren 

met een suïciderisico aanmelden in het monitoringssysteem en zal de 

crisisdienst bij GGzE dit systeem dagelijks op nieuwe aanmeldingen 

checken. Voor iedere nieuwe aanmelding wordt snelle beoordeling en 

toegang tot specialistische GGz geboden, gevolgd door een jaar lang 

telefonische monitoring. Vanaf 1 april organiseren we elke drie weken 

een bijeenkomst waarbij nieuwe ketenpartners uit de regio kunnen 

aansluiten. Die krijgen een training in de nieuwe werkwijze. Ook kijken 

we hoe het gaat, wat de stand van zaken is en of er knelpunten zijn die 

aandacht behoeven. Zo kunnen we bij elke bijeenkomst de samenwerking 

geleidelijk uitbreiden en de implementatie van de nieuwe werkwijze 

verbeteren.  

 

Gezocht: testers monitoringssysteem  

Omdat we in april van start willen gaan met SUPREMOCOL zijn we op 

zoek naar ketenpartners in de regio Eindhoven die willen helpen met 

testen van het monitoringssysteem. De eerste versie van het 

monitoringsysteem is gedemonstreerd tijdens de bijeenkomst op 16 

januari en verder verbeterd door de projectgroep. Indien u geïnteresseerd 

bent in deelname aan het testen van de uiteindelijke testversie dan horen 

wij dat graag! De verwachting is dat gebruikers vanaf half maart mee 

kunnen testen. Wij ontvangen graag uw input. U kunt uw interesse 

doorgeven aan Emma Hofstra via E.Hofstra@ggzbreburg.nl 
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Christina van der Feltz-Cornelis wordt hoogleraar in York  

Christina van der Feltz-Cornelis, hoofdonderzoeker en projectleider van 

SUPREMOCOL, is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar psychiatrie en 

epidemiologie aan de Universiteit van York, Engeland. De projectgroep 

wil graag van haar expertise gebruik kunnen blijven maken en heeft met 

Christina afgesproken dat zij vanuit York als  

projectleider verbonden blijft aan SUPREMOCOL. 

Dr. Iman Elfeddali en dr. Sjakko de Jong zullen 

een aantal van haar taken op het gebied van 

praktische implementatie overnemen en Christina 

zal regelmatig naar Noord-Brabant komen in het 

kader van het project. Zij zal ook het 

promotietraject van Emma Hofstra blijven leiden, 

samen met prof.dr. Chijs van Nieuwenhuizen en dr. Iman Elfeddali. 

Christina ziet veel raakvlakken tussen de klinische en onderzoek 

interesses van de Universiteit van York en Tilburg, en dit schept 

mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. We zijn erg blij voor 

Christina met haar benoeming en we wensen haar veel succes in haar 

nieuwe functie.  

 

Gezamenlijk initiatief naar zorgverzekeraars 

Tijdens de bijeenkomst op 16 januari 2018 is afgesproken dat we 

gezamenlijk als GGz-instellingen de zorgverzekeraars gaan betrekken bij 

SUPREMOCOL. We willen graag hun medewerking krijgen voor de 

financiering van de extra handelingen die nodig zijn om de 60% mensen 

die risico lopen en niet in zorg zijn, nu wel in zorg te krijgen en te 

houden. Daarvoor zal extra inzet nodig zijn. Ook de financiering van de 

monitoringscontacten zal aan de orde komen. Inmiddels is een concept 

brief opgesteld die door de Raad van Bestuur van GGz Breburg aan de 

Raden van Bestuur van de andere GGz instellingen zal worden 

voorgelegd. Tevens worden rekenmodellen uitgewerkt voor de 

gesprekken die daarna, bij voorkeur als gezamenlijke actie, met de 

zorgverzekeraars zullen moeten volgen. Ook willen we gemeentes 

benaderen om financiering van zorg aan zorgwekkende zorgmijders in 

het kader van dit project te ondersteunen. We houden u op de hoogte.  

 

Nabestaandengroepen Indigo Brabant 

Op 19 april 2018 start Indigo Brabant weer met een gratis 

ondersteuningsgroep voor nabestaanden na zelfdoding van een naaste. 

Het gaat om acht wekelijkse bijeenkomsten  van 19.00 – 21.00 u. bij 

Indigo Brabant in Tilburg. Een digitale folder met informatie over de 

nabestaandengroep en aanmelding kunt u opvragen via telefoonnummer: 

088-0161800 of via e-mail: aanmelden@indigobrabant.nl. 

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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