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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.  

 

Start GGz Oost-Brabant met crisisdienst Helmond 

Per december is ook GGz Oost-Brabant met hun crisisdienst in 

Helmond gestart met Supremocol! Dit betekent dat nu de regio’s 

Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond werken met het nieuwe 

monitoringsysteem. We blijven de komende periode nauw met 

elkaar in contact om de implementatie zo goed mogelijk te laten 

verlopen en de werkwijze te evalueren. Begin 2019 gaan ook de 

andere twee crisisdiensten van GGz Oost-Brabant van start; in 

Oss en Land van Cuijk.   

 

Margot Metz gaat ons team vanaf januari versterken!  

‘Graag wil ik, Margot Metz, me even voorstellen. Vanaf januari 

2019 ga ik voor twee dagen in de week als medeprojectleider en 

senior onderzoeker voor het Supremocol project werken. Ik ben 

van achtergrond gezondheidswetenschapper en verpleegkundige 

en werkzaam bij de afdeling Innovatie & Kwaliteit van GGz 

Breburg. Naast de doorontwikkeling en implementatie van Routine 

Outcome Monitoring (ROM), integratie met eHealth, samen 

beslissen, klanttevredenheidsonderzoek, zorgpaden en 

kwaliteitsindicatoren, heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan mijn 

promotieonderzoek. Mijn proefschrift, dat ik op 12 december 

2018 heb verdedigd aan de VU 

University in Amsterdam, gaat over 

de toegevoegde waarde van samen 

beslissen met behulp van ROM en 

eHealth voor patiënten en 

behandelaars in de geestelijke 

gezondheidszorg. Zowel via het 

landelijke verbeterprogramma 

Doorbraak ROM als bij GGz Breburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Projectleider en promotor:  

Prof. dr. Christina van der Feltz-

Cornelis 

Medepromotor:  

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen 

Medeprojectleiders:  

Dr. Iman Elfeddali 

Dr. Sjakko de Jong 

Dr. Margot Metz 

Promovendus:  

Drs. Emma Hofstra 
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heb ik deze methode, samen met veel betrokkenen zoals 

behandelaars, patiënten en management, ingevoerd en 

onderzocht in een aantal deelstudies, waaronder twee 

gerandomiseerde trials. Ik kijk er naar uit om vanaf januari samen 

met jullie voor het interessante en belangrijke project 

suïcidepreventie Brabant te gaan werken! Samen met Iman 

Elfeddali, Emma Hofstra en alle betrokkenen ga ik me inzetten om 

de Supremocol aanpak in Brabant verder te implementeren. 

Daarnaast zal ik mij gaan richten op de evaluatie van de 

implementatie en onderzoek naar de perspectieven van patiënten 

en familie. Tot ziens in het nieuwe jaar! 

 

Aanmelden voor het afscheidssymposium 

De aanmeldlink voor het symposium en de afscheidsrede, dat ter 

gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Christina van der Feltz-

Cornelis bij GGz Breburg en Tilburg University plaatsvindt, staat 

online. Het thema van het symposium dat voorafgaand aan de 

afscheidsrede plaatsvindt is Personalized Medicine. Er zijn geen 

inschrijfkosten. Accreditatie voor het symposium is aangevraagd. 

Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u hier terecht. 

 

Verhoogd risico op suïcide in eerste week van januari 

Ondanks de veelvoorkomende gedachte dat er meer zelfdodingen 

zijn vanaf de herfst en rondom de Kerstdagen, blijken er in 

Nederland gemiddeld gezien juist meer suïcides voor te komen in 

de lente. Tevens is er een dal zichtbaar met Kerst en een piek in 

de eerste week van januari. Nu het nieuwe jaar weer in zicht komt, 

willen we dit daarom extra aandacht geven. Hoewel elk persoon 

anders is en deze tijdstrends zeker niet de enige voorspeller zijn, 

is wel gebleken dat de eerste week van januari opvallend meer 

risico met zich mee brengt. Wat de reden hiervoor is, blijft 

vooralsnog onbekend. Wel bestaat het idee dat hoop op betere 

tijden, dat kan ontstaan voorafgaand aan een nieuw begin - zoals 

een nieuw jaar - kan leiden tot positieve gevoelens. Wanneer het 

nieuwe jaar niet geeft wat men er van verwachtte, kan dit leiden 

tot een negatieve stemming, die zelfs slechter kan zijn dan 

daarvoor het geval was. Ons advies is alert te blijven op signalen 

van suïcidaliteit, om kwetsbare personen extra aandacht te geven 

en niet te schromen om suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Meer 

hierover kunt u hier lezen.  

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://www.ggzbreburg.nl/formulieren/aanmeldformulier-symposium-14-februari-2019/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00045/full
mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

