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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.  

 

Tweede crisisdienst GGz Oost-Brabant gaat starten 

Na GGzE en GGz Breburg is GGz Oost-Brabant nu ook gestart met 

de implementatie van Supremocol in de regio en crisisdienst. 

Afgelopen december was GGz Oost-Brabant al met hun 

crisisdienst in Helmond gestart en binnenkort gaat ook hun 

tweede crisisdienst van start; dit is de crisisdienst in regio Land 

van Cuijk. Dit betekent dat we samen met hen ketenpartners in 

hun regio gaan betrekken en nauw in contact met elkaar zijn om 

de implementatie te bevorderen. 

 

Aanmelden eigen caseload door crisisdiensten 

Het eerste doel van Supremocol is om personen met suïciderisico, 

die nog niet in zorg zijn, door een aanmelding het monitorings-

systeem in beeld te krijgen bij de specialistische GGZ. Daarvoor 

betrekken wij zoveel mogelijk ketenpartners die een rol kunnen 

spelen in deze signalering, zoals een huisarts, een SEH-arts, een 

zorgcoördinator op een middelbare school, een bedrijfsarts of een 

medewerker van bijvoorbeeld NS of ProRail. Het tweede doel van 

Supremocol is om personen die met suïciderisico gesignaleerd 

zijn - en zijn aangemeld in het monitoringssysteem- gedurende 

een jaar te monitoren. Deze monitoring vindt plaats ongeacht de 

persoon in kwestie wel of geen behandeling (of andere passende 

zorg) ontvangt en richt zich op het suïciderisico en op de 

contiuniteit van deze zorg. De monitorende professional kan 

hierdoor tijdig signaleren als er iets veranderd en zo nodig de 

juiste acties in gang zetten. Ook mensen die al in zorg zijn 
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kunnen daarom profiteren van de monitoringscontacten, die als 

onderdeel van Supremocol uitgevoerd worden als aanvulling op 

de huidige zorg. Wij vragen de crisisdienstmedewerkers van de 

GGZ instellingen daarom om ook zelf de personen die zij zien in 

het kader van suïcidaliteit aan te melden in het monitorings-

systeem (mits de persoon daar toestemming voor geeft). GGz 

Breburg is hier met de crisisdienst van Breda al mee gestart! Met 

GGzE en GGz Oost-Brabant zijn we hierover in voorbereiding. 

   

Interessante actualiteiten 

• Het Trimbos instituut heeft samen met 113Zelfmoord-

preventie een handreiking geschreven voor 

woordvoerders, journalisten en andere professionals die 

media-uitingen produceren over suïcide, zelfmoord of 

zelfdoding. Mediaprofessional kunnen namelijk bijdragen 

aan de preventie van suïcides, bijvoorbeeld door het 

voorkómen van imitatiegedrag (door in de berichtgeving 

geen details op te nemen) of door hulpzoekgedrag te 

stimuleren. De handreiking geeft daarnaast uitleg over de 

relatie tussen berichtgeving over suïcides en het aantal 

suïcides en geeft praktische tips aan de media 

professionals. De handreiking – genaamd Suïcides 

voorkomen via de media: een handreiking voor 

mediaprofessionals - is hier te vinden.    

• In het Tijdschrift voor Psychiatrie wordt deze maand het 

boek Suïcidepreventie. Bouwen aan hoop aangeraden voor 

wie – al dan niet frequent – in contact komt met suïcidale 

patiënten. Het boek wordt omschreven als één van de 

meest praktische boeken over suïcidepreventie. Er worden 

talrijke praktijkvoorbeelden en casussen behandeld die 

een hulpbron kunnen zijn voor hulpverleners. De link naar 

dit artikel vindt u hier.  

• Heb jij tips met nieuws over dit thema en/of recente 

publicaties, laat het ons weten! Het is leerzaam en 

inspirerend om dit te delen in het Supremocol netwerk.  

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  

 

https://assets.trimbos.nl/docs/d0806381-0dad-4f3f-bce1-686be89d81ca.pdf
•%09http:/www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/535/articles/11845
mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

