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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.  

 

Eerste ervaringen SUPREMOCOL in regio GGzE 

Op 1 juni is GGzE met de eerste ketenpartners in hun regio 

gestart met het SUPREMOCOL-monitoringsysteem. NS en ProRail 

zijn als eerste aanmelders gestart en inmiddels is ook het 

Catharina Ziekenhuis actief. Op 27 juni zijn wij samengekomen 

om de eerste ervaringen te delen. Bij de bijeenkomst waren 

vertegenwoordigers van GGzE, NS, ProRail, St Anna Ziekenhuis en 

SUPREMOCOL aanwezig. De eerste aanmeldingen zijn al succesvol 

gedaan. Goed nieuws dus. Tijdens de bijeenkomst werden de 

eerste ervaringen gedeeld en hebben wij input gekregen waar we 

weer mee verder kunnen. Het samenkomen met elkaar is door de 

aanwezigen als prettig ervaren. We hebben afgesproken dat het 

St. Anna Ziekenhuis en de Zorggroep DOH nu ook stapsgewijs 

kunnen gaan deelnemen. Kortom: een goede eerste start met veel 

dank aan de eerste aanmelders en team GGzE! 

 

Deelnemen als ketenpartner in regio GGzE 

Het is al eerder genoemd in de vorige nieuwsbrief, maar hierbij 

nogmaals de gemeenten die horen bij het algemene verzorgings-

gebied van GGzE: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, 

Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel, 

Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Bevindt uw 

praktijk, instelling of organisatie zich in één van deze gemeenten 

en bent u geïnteresseerd in deelname of kent u iemand die 

geïnteresseerd is in deelname? Neem contact met ons op door 

een mail te sturen naar Emma Hofstra (E.Hofstra@ggzbreburg.nl). 

 

Workshop SUPREMOCOL bij Brabant Academie 

Op 31 mei heeft Emma Hofstra een workshop verzorgd tijdens het 

eerste symposium van de Brabant Academie. Het thema van het 
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symposium was ‘Leren van elkaar, wetenschappelijk onderzoek in 

de praktijk’. Voor SUPREMOCOL was dit een mooie kans om het 

project te presenteren aan een divers publiek van o.a. clinici, 

onderzoekers en leidinggevenden werkzaam bij diverse GGz-

instellingen en onderzoeksinstituten. Tegelijkertijd kon 

SUPREMOCOL profiteren van de praktische tips uit de praktijk over 

de implementatie van SUPREMOCOL. Een mooie win-win!  

 

In de workshop zijn eerst het doel en de vier pijlers van het 

project toegelicht, vervolgens is een impressie van het 

monitoringsysteem 

gegeven. Een cruciaal 

onderdeel van het project is 

het uitvragen van 

suïcidaliteit. Dit blijkt voor 

veel mensen in de praktijk 

nog heel lastig. In de 

workshop is met 

rollenspellen vanuit 

verschillende perspectieven 

(cliënt, hulpverlener, 

observant) met de suïcide-

risicotaxatie instrumenten 

van SUPREMOCOL ervaring 

opgedaan in het maken van contact met suïcidale personen en het 

uitvragen en inschatten van suïcidaliteit.  

 

Na de rollenspellen hebben we een evaluatie gedaan om te kijken 

hoe zo’n gesprek wordt ervaren en hoe we deze ervaringen 

kunnen gebruiken om de werkwijze van SUPREMOCOL te 

verbeteren. De projectgroep heeft veel bruikbare input mogen 

ontvangen! We willen graag een aantal punten met u delen. Van 

de personen die de hulpverleners-rol hadden, vertelde iemand in 

eerste instantie moeite te hebben om ‘het beestje bij de naam te 

noemen’, maar dat de tool van SUPREMOCOL helpt bij het 

uitvragen. De collega van deze persoon, die de cliënt-rol had, zei 

het juist als heel prettig te hebben ervaren om haar (gespeelde) 

suïcidaliteit bespreekbaar te maken omdat ze zich hierdoor 

gehoord voelde. Een goede opmerking van één van de 

observanten was dat de suïcide-risicotaxatie instrumenten van 

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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SUPREMOCOL voor huisartsen vanwege beperkte tijd 

waarschijnlijk moeilijk af te nemen zijn. Dit geldt met name 

wanneer een persoon zich presenteert met aspecifieke klachten 

en er slechts een enkel consult wordt gedaan. Om deze reden wil 

de projectgroep dan ook graag POH-GGZ betrekken bij 

SUPREMOCOL. Dit maakt hen een belangrijke en onmisbare 

partner vanuit de huisartsenzorg. Tevens werd gevraagd hoe 

deelnemende instanties die geen hulpverleners zijn (zoals 

medewerkers van NS en ProRail) de suïcide-risicotaxatie 

uitvoeren. Ook dit is ook een belangrijk punt. Deze partners doen 

een aanmelding in het monitoringsysteem op basis van hun eigen 

inschatting van het suïciderisico. De aanmelding komt vervolgens 

binnen bij de crisisdienst van de betreffende GGz-instelling, waar 

alsnog de suïcide-risicotaxatie wordt gedaan.  

 

Indigo Brabant start weer met nieuwe groepen  

In samenwerking met gemeenten start Indigo Brabant in 

september weer met (1) een lotgenotengroep voor familieleden en 

naasten na een zelfdoding en (2) een ondersteuningsgroep 

voor familieleden en naasten die in hun directe omgeving met een 

poging tot zelfdoding geconfronteerd zijn. Een poging tot 

zelfdoding meemaken of een naaste verliezen door zelfdoding is 

voor familieleden en direct betrokkenen een zeer ingrijpende 

gebeurtenis met veel angst, verdriet, en schuldgevoelens. Binnen 

de gespreksgroep kan men met lotgenoten onder deskundige 

leiding met elkaar praten, in een veilige sfeer zonder 

schaamte. Vrienden, buren, collega’s enz. zijn ook welkom. 

Aanmelden voor de groepen is al mogelijk. Voor aanmelding of 

informatie kunt u contact opnemen met Indigo Brabant: 

telefoonnummer: 088-0161800 of e-mailen naar: 

aanmelden@indigobrabant.nl 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

s.boertienraterink@ggzbreburg.nl  

mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

