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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.  

 

SUPREMOCOL bestaat twee jaar 

Deze maand bestaat SUPREMOCOL twee jaar! We zijn hiermee op 

de helft van het project. De eerste twee jaar hebben we 

voornamelijk ingezet op de ontwikkeling van het 

monitoringsysteem, het verkrijgen van het positief besluit van de 

Medisch Ethische Toetsingscommissie en de implementatie van 

SUPREMOCOL in de regio van GGzE en GGz Breburg. De komende 

twee jaar gaan we verder met de stapsgewijze implementatie bij 

GGz Oost-Brabant, Reinier van Arkel en GGZ WNB. Tevens blijven 

we tussentijds evalueren om verbeteringen aan te brengen en 

inzicht te krijgen in de implementatie en effectiviteit van 

SUPREMOCOL. We willen iedereen hartelijk bedanken voor 

zijn/haar inzet in de afgelopen twee jaar! 

 

Even voorstellen: Maud Quinten 

Maud Quinten is in november begonnen als student-assistent bij 

GGz Breburg. Maud is 21 jaar oud, woont in Tilburg, maar komt 

oorspronkelijk uit Goirle. Maud studeert Psychologie aan Tilburg 

University. Momenteel zit ze in het laatste jaar van haar bachelor 

en ze wil zich specialiseren richting klinische psychologie. Ze zou 

graag haar steentje bijdragen als student-assistent, omdat ze 

meer ervaring wil opdoen in de 

onderzoekswereld en een voorstander 

is van adequate én persoonlijke 

zorgverlening. Ze geniet van een 

wandeling in de natuur en fotografeert 

dan ook graag. Ook vindt ze het leuk 

iets met haar vrienden te ondernemen 

zoals samen te koken. We heten Maud 

van harte welkom in ons team!   
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Even voorstellen: Rihane Yaqini 

Ook Rihane Yaqini is in november gestart als student-assistent bij 

GGz Breburg. Ze is 20 jaar en studeert Psychologie aan Tilburg 

University. Naast haar studie vindt ze het belangrijk om een 

actieve bijdrage te leveren aan de 

maatschappij. Rihane houdt ervan 

om een drukke planning hebben, 

maar dat vraagt natuurlijk ook 

voor wat extra ontspanning. Dit 

doet ze het liefst door te sporten, 

te schrijven of een nieuw 

bakrecept uit te proberen. Ook 

Rihane heten we van harte welkom! 

 

Save the date: Symposium Personalized medicine 

Per 1 juli 2018 heeft prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis 

GGz Breburg en Tilburg University verlaten en heeft ze haar 

carrière voortgezet als hoogleraar psychiatrie en epidemiologie 

aan de Universiteit van York, Engeland. Op 14 februari 2019 vindt 

ter gelegenheid van haar afscheid een symposium en 

afscheidsrede plaats. U bent van harte welkom. Informatie 

omtrent aanmelding volgt nog. Het symposium heeft als thema 

Personalized medicine: van onderzoek naar behandelpraktijk. 

Personalized medicine is één van de grote beloftes voor de 

geneeskunde. De gangbare en evidence-based behandelingen 

zijn immers gericht op de gemiddelde patiënt in een randomized 

controlled trial en niet op het individu. Het belang van een 

persoonsgerichte benadering wordt inmiddels breed beschouwd 

als de route naar effectievere behandelingen. De toenemende 

aandacht voor personalized medicine zorgt dat men steeds meer 

het belang erkent van therapie op maat. Het blijkt echter vaak nog 

lastig om (wetenschappelijke) kennis te vertalen naar de 

behandelpraktijk. Bij dit symposium worden de meest recente 

inzichten op het gebied van personalized medicine gedeeld en op 

welke wijze deze vertaald kunnen worden naar de 

behandelpraktijk. De dagvoorzitter is prof. dr. Dike van de Mheen, 

de sprekers zijn prof. dr. Aartjan Beekman, dr. Arjan Videler, dr. 

Jonna van Eck van der Sluijs, dr. Iman Elfeddali, dr. Eric de Heer, 

drs. Margot Metz en drs. Emma Hofstra en het symposium wordt 

afgesloten door drs. Ariëtte van Reekum.  

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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