
 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Regionaal Project Suïcidepreventie Noord-Brabant 
 

Nieuwsbrief Regionaal 
project suïcidepreventie 
Noord-Brabant 
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.  

 

Maak kennis met: Dilana Özgül 

Dilana Özgül is in september begonnen als Onderzoeksassistent 

bij het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant. Dilana 

studeert Psychologie aan Tilburg University en zit momenteel in 

het laatste jaar van haar bachelor, 

waarin ze de differentiatie Psychologie 

& Gezondheid volgt. In april 2017 was 

ze al gestart als Student-Assistent en 

ondersteunde ze diverse andere 

projecten binnen GGz Breburg. Nu zal 

ze zich ook meer op het 

suïcidepreventieproject gaan richten. 

We heten Dilana van harte welkom in 

ons team!  

 

GGz Breburg is nu ook gestart 

We hebben het in onze vorige nieuwsbrief al genoemd, maar 

sinds de regio van GGzE (Eindhoven en omstreken) in juni gestart 

is, is de regio van GGz Breburg nu ook actief met het 

SUPREMOCOL-monitoringsysteem. De regio van Breda en 

omstreken is in september gestart en de regio Tilburg zal 

binnenkort starten. Bevindt uw praktijk, instelling of organisatie 

zich in één van deze regio’s en bent u geïnteresseerd in deelname 

aan SUPREMOCOL? Dan kunt u kunt ons altijd benaderen voor 

meer informatie over deelname via E.Hofstra@ggzbreburg.nl.  

 

Start GGz Oost-Brabant in december 

De regio van de specialistische GGz instelling die als derde gaat 

starten met deelname aan SUPREMOCOL is bekend: dit is de regio 

van GGz Oost-Brabant. Zij zullen per 1 december 2018 met de 
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ketenpartners in hun regio deelnemen. Omdat binnen GGz Oost-

Brabant tevens een ander groot regionaal preventieproject loopt 

dat gericht is op depressie- en suïcidepreventie onder jeugdigen 

(STORM) is in overleg besloten dat in de regio van GGz Oost-

Brabant geen jeugdigen gaan deelnemen aan SUPREMOCOL. Wij 

zullen daarom geen jeugdpartijen in deze regio betrekken en wij 

zullen de andere deelnemende ketenpartners in die regio 

instrueren geen jeugdigen aan te melden in het 

monitoringsysteem van SUPREMOCOL.  

De implementatie van SUPREMOCOL binnen GGz Oost-Brabant 

zal, net als bij GGz Breburg, stapsgewijs per crisisdienst worden 

ingezet omdat GGz Oost-Brabant met drie crisisdiensten werkt. 

De crisisdienst van Helmond is de eerste die gaat starten. Zij 

verzorgen de gemeenten van Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo 

(alleen Mierlo), Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren van 

zorg. 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 zullen 

wij binnenkort contact met u opnemen. 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. 

 

SUPREMOCOL op GGz Breburg 

Kennismarkt 

Ter gelegenheid van het afscheid van Guus 

van Weelden als lid Raad van Bestuur van 

GGz Breburg, heeft er een Kennismarkt 

plaatsgevonden bij GGz Breburg. Wij hadden 

vanuit het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant ook een 

kraampje op de Kennismarkt! We hebben 

veel geïnteresseerde bezoekers bij onze 

kraam mogen ontvangen, bestaande uit 

zowel interne als externe collega’s, en 

hebben veel vragen kunnen beantwoorden. Al met al een zeer 

informatieve middag! 

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: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  
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