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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant. Hierbij brengen wij u graag op 

de hoogte van de voortgang van ons project.  

 

Testen monitoringssysteem door ketenpartners  

Een belangrijk onderdeel van het SUPREMOCOL project is het 

monitoringssysteem. De ontwikkeling van het systeem heeft 

aardig wat tijd in beslag genomen, maar met resultaat! Het 

systeem wordt nu uitvoerig getest door de crisisdiensten van de 

vijf deelnemende specialistische GGz-instellingen, de SEH en 

PAAZ afdelingen van ziekenhuizen, zorggroepen van huisartsen, 

NS en ProRail. De eerste enthousiaste reacties zijn al binnen. Aan 

de hand van hun feedback zijn we het monitoringsysteem aan het 

optimaliseren. Dit blijven we gedurende het hele traject doen. 

 

Start SUPREMOCOL in regio GGzE 

De samenwerking met GGzE is volop aan de gang. Samen testen 

we het systeem en maken we ons klaar voor het aanmelden van 

de eerste ‘echte’ personen die gesignaleerd zijn met suïciderisico 

in het SUPREMOCOL monitoringsysteem. Op verzoek van GGzE 

wordt er gestart met een beperkt aantal deelnemende 

ketenpartners, om het verloop van het aantal aanmeldingen in de 

gaten te houden en een schatting te kunnen maken van de 

werkbelasting. Dit schalen we steeds verder op. In de periode 

volgend op juni 2018 worden er dan ook stapsgewijs nieuwe 

ketenpartners betrokken bij de signalering en aanmelding van 

personen met suïciderisico in het monitoringsysteem.  

 

Deelnemen als ketenpartner in regio GGzE 

De gemeenten die horen bij het algemene verzorgingsgebied van 

GGzE zijn Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, 

Geldrop, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel, Son en 

Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Bevindt uw praktijk, 
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instelling of organisatie zich in één van deze gemeenten en heeft 

u eerder uw interesse voor deelname aan SUPREMOCOL kenbaar 

gemaakt aan de projectgroep of heeft de projectgroep u al eerder 

benaderd voor deelname? Dan nemen wij in de komende weken 

contact met u op om uw deelname te bespreken. U kunt ons ook 

zelf benaderen dat u geïnteresseerd bent om deel te nemen als 

aanmeldende/signalerende partner. Dat kunt u doen door een 

mail te sturen naar Emma Hofstra via E.Hofstra@ggzbreburg.nl  

 

Vacature verpleegkundig specialist GGZ 

GGzE is op zoek naar een verpleegkundig specialist GGZ binnen 

hun Crisisdienst/IHT team voor onder andere de uitvoering van de 

taken rondom SUPREMOCOL. GGzE heeft hier een vacature voor 

uitgezet. Deze vacature kunt u bekijken via de volgende link en 

geeft de volgende omschrijving over de werkplek: ‘De 

verpleegkundig specialist GGZ komt te werken bij het 

Crisisdienst-IHT team waar cliënten met een ernstige 

psychiatrische stoornis crisisbehandeling ontvangen. Dit team is 

gehuisvest in het Catharina ziekenhuis evenals een van de High 

Intensive Care afdelingen. Het doel van de opdracht zal zijn om te 

monitoren, initiëren, opzetten en uitvoeren van behandeling. Het 

streven is om het behandelaanbod 

gericht op suïcidaliteit uit te breiden 

en het suïcidepreventiebeleid in de 

praktijk door te ontwikkelen. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met 

het Bureau Geneesheer-directeur en 

de programmaleider suïcidepreventie.’ 

 

AVG wetgeving per 25 mei 2018 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 

mei 2018 van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens 

en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf nu 

geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. Dit heeft 

gevolgen voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt, 

waaronder voor SUPREMOCOL. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met 

veranderingen die plaatsvinden naar aanleiding van de AVG en we 

betrekken hier ook onze ketenpartners bij. Om u de nieuwsbrief 

te mogen blijven sturen, ontvangt u van ons de vraag om uw 

toestemming hiervoor te geven. 

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  

https://www.werkenbijggze.nl/vacaturebeschrijving/verpleegkundig-specialist-ggz-suicidepreventie-1034
mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

