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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.  

 

Het is vandaag Wereld Suïcide Preventie Dag 

Vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief op een bijzondere dag; het 

is namelijk Wereld Suïcide Preventie Dag. De aanleiding voor deze 

dag is het feit dat er jaarlijks meer dan 800.000 mensen 

overlijden ten gevolge van suïcide, dit komt neer op één suïcide 

per 40 seconden. Deze aantallen zijn schrikbarend hoog en 

daarom heeft International Association for Suicide Prevention 

(IASP) een Wereld Suïcide Preventie Dag in het leven geroepen.  

Het thema van dit jaar is Working Together To Prevent 

Suicide en dit sluit precies aan bij de doelstelling van 

SUPREMOCOL: een daling in het aantal suïcides door een 

verbeterde ketensamenwerking in Noord-Brabant. Wilt u zelf 

vandaag iets extra’s doen? Het IASP organiseert verschillende 

activiteiten om bewustwording met betrekking tot het belang van 

suïcidepreventie te vergroten. Zo kunt u deelnemen aan ‘Cycle 

around the Globe’, een actie waar zoveel mogelijk mensen over de 

hele wereld op de fiets stappen om samen zoveel mogelijk 

kilometers te fietsen (thuis, op vakantie, in de sportschool) om 

bewustzijn te creëren. Een andere actie is ‘Light a candle’, waar u 

om 20.00 uur vanavond een kaarsje aan kunt steken, voor uw 

raam, om uw steun voor deze dag te betuigen. Het IASP heeft 

tevens een Facebook pagina en een Twitter account dat u kunt 

volgen om op de hoogte te blijven. Bron: IASP. Ook regionaal 

worden er diverse bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.   
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Start GGz Breburg 

De regio van GGz Breburg is als tweede regio gestart met het 

werken met het SUPREMOCOL-monitoringsysteem. Omdat GGz 

Breburg met twee crisisdiensten werkt – één in Breda en 

omstreken en één in Tilburg en omstreken – is besloten dat zij na 

elkaar gaan beginnen. De regio van Breda en omstreken is nu 

sinds september actief. De gemeenten die bij deze regio horen 

zijn Aalburg, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Moerdijk (behalve Willemstad, Fijnaart en 

Standdaardbuiten), Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en 

Zundert. Bevindt uw praktijk, 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 

 

Medewerkersnieuws 

Per september zijn onze student-assistenten Esther Leijten, 

Chiara Diepstraten en Laura Roelofs gestopt met hun taken voor 

SUPREMOCOL; zij gaan namelijk een druk studiejaar tegemoet 

met o.a. stages en het schrijven van scripties. Onze stagiaire 

Mathilde Lucas heeft haar onderzoek naar de relatie tussen 

mediaberichtgeving over suïcide en het aantal suïcides in Noord-

Brabant afgerond en is hiermee ook klaar met haar stage. In één 

van de volgende nieuwsbrieven brengen we u graag op de hoogte 

van de uitkomsten van het onderzoek. We bedanken Esther, 

Chiara, Laura en Mathilde voor de fijne samenwerking en voor 

hun inzet en wensen hen allen veel succes in hun verdere studie 

en carrière! Ondertussen zijn we op zoek naar nieuwe studenten 

die ervaring op willen doen in dit project! Ben je of ken je iemand 

die geïnteresseerd is? Er staat nu een vacature open! Solliciteren 

kan door een motivatiebrief en CV te sturen naar Emma Hofstra 

via E.Hofstra@ggzbreburg.nl 
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Naastengroepen en naastbetrokkenengroepen  

Graag wijzen we u op het aanbod van Indigo Brabant voor 

ondersteuning van familieleden en naastbetrokkenen van 

personen die zijn overleden door zelfdoding in de regio Midden-

Brabant (Tilburg en Breda) en Oost-Brabant (Oss, Uden, Helmond, 

Land van Cuijk, Veghel en St Oedenrode). Er zijn groepen voor 

nabestaanden na zelfdoding en groepen voor naastbetrokkenen. 

Kijk voor startdata in uw regio hieronder, ook kunt u contact 

opnemen met Indigo Brabant: 088-0161800. 

 

Regio Midden-Brabant: 

• Groep Nabestaanden na zelfdoding gaat van start op 4 

oktober a.s. Bijeenkomsten zijn wekelijks van 19.15 - 

21.15 uur. 

• Groep Naastbetrokkenen van mensen die een 

suïcidepoging hebben gedaan is nog niet gepland. 

Aanmelding hiervoor is altijd mogelijk, ondersteuning kan 

in eerste instantie ook middels individuele gesprekken. 

Regio Oost-Brabant: 

• In Helmond start de groep Nabestaanden na zelfdoding op 

vrijdag 26 oktober. De bijeenkomsten zijn wekelijkse van 

10.30  12.30 uur. 

• In Helmond is de groep Naastbetrokkenen van mensen na 

een suïcidepoging reeds gestart. Nieuwe aanmeldingen 

voor een groep in het voorjaar van 2019 zijn mogelijk, ook 

individuele ondersteuning behoort tot de mogelijkheden. 

• In Oss gaat de groep Nabestaanden na zelfdoding van 

start op dinsdag 2 oktober. De bijeenkomsten zijn 

wekelijks van 14.30 - 16.30 uur. 

• In Oss is de groep Naastbetrokkenen na een suïcidepoging 

reeds gestart. Ook hier zijn nieuwe aanmeldingen voor een 

volgende groep mogelijk en kan er ook individuele 

ondersteuning (tot de start van een groep) geboden 

worden. 

 

Een ervaringswerker wil graag zijn/haar persoonlijke verhaal met 

u delen om het belang van praten met familie, naasten en 

nabestaanden te benadrukken. “Wanneer ik een telefoontje krijg met 

het bericht dat mijn broer zich heeft gesuïcideerd stort mijn wereld in. 

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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Terwijl de buitenwereld gewoon doordraait voel je, als nabestaande van 

zelfdoding, geen vaste grond meer onder je voeten. De impact van 

zelfdoding is enorm. En door het taboe wat er op dit onderwerp rust 

wordt het probleem zowaar nog groter. Vaak hoor je vooroordelen als: 

“hij heeft het toch zelf gewild” of “het is zijn eigen keuze”. Deze 

vooroordelen zijn niet alleen erg pijnlijk voor een nabestaande, ze 

kloppen bovendien ook niet. Zelfdoding is géén keuze. Vooropgesteld 

dat niemand weet wat dood inhoudt, kun je ook niet zeggen dat je dood 

wilt. Het enige wat suïcidale mensen willen is een uitweg voor hun pijn, 

c.q. verdriet of problemen. En die uitweg lijkt dan de dood te zijn.  

Ik heb in het verleden twee maal een poging gedaan om mijn 

leven te beëindigen omdat ik op die donkere momenten ook geen 

andere uitweg zag. Gelukkig heb ik geleerd dat praten, over hetgeen me 

zo diep naar beneden weet te halen, kan helpen. Voor mijn broer heeft 

het helaas niet zo mogen zijn. Hij durfde de stap naar de hulpverlening 

niet te maken. Hij zweeg.  

Niet alleen hij zweeg. Ook na zijn overlijden werd en wordt er in 

mijn omgeving niet of nauwelijks over het gebeurde gesproken. Suïcide 

is voor velen een lastig onderwerp om over te praten. En vaak is men 

ook bang voor de eigen gevoelens hieromtrent. (Eén op de tien mensen 

maakt in zijn/haar leven een periode mee waarin men serieus over 

zelfdoding nadenkt.) Afgezien van het verdriet van het verlies van mijn 

broer heeft deze situatie me ook daadkrachtig gemaakt. Ik ben sinds 

2016 vrijwilliger voor 113.nl. Voor 113.nl voer ik gesprekken, via 

telefoon of chat, met mensen die suïcidaal zijn, alsook hun familie en 

naasten. Het merendeel van de hulpvragers geeft aan het prettig te 

vinden dat ze vrij en open over hun suïcidale gedachten kunnen/mogen 

spreken. Het zwijgen doorbreken.  

Inmiddels ben ik bij Indigo werkzaam als ervaringswerker. Indigo 

verzorgt bijeenkomsten voor familie en naasten van mensen die een 

suïcidepoging hebben ondernomen en voor nabestaanden van suïcide. 

Tijdens deze bijeenkomsten gaat het zowel om het vertellen van je eigen 

verhaal, maar ook om het verkrijgen van vaardigheden. Vaardigheden 

die je als familie en naasten kunt gebruiken om weer verder te gaan na 

een zelfdoding, dan wel een poging daartoe. Het praten over je ervaring 

met betrekking tot zelfdoding is erg belangrijk omdat dat mensen die 

een suïcide van nabij hebben meegemaakt, zelf een verhoogde kans 

hebben om suïcidaal te worden. Praten kan levens redden!!!” 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  
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