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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant. In deze nieuwsbrief besteden we 

ter opfrissing aandacht aan de aanleiding, werkwijze en doel van 

het project en aan de wetenschappelijke evaluatie. Tevens hebben 

we een aantal interessante actualiteiten die we met u willen delen.  

 

Aanleiding  

SUPREMOCOL is een suïcidepreventieproject gericht op het 

verbeteren van de ketenzorg voor mensen met een verhoogd 

suïciderisico in Noord-Brabant. De aanleiding is tweeledig. Ten 

eerste staat Noord-Brabant sinds enkele jaren landelijk in de top 

vijf van provincies met de meeste suïcides per 100.000 inwoners. 

In 2015 stond Noord- Brabant zelfs op de gedeelde tweede 

plaats. Ten tweede zijn in 2016 -van de 1.893 suïcides die dat 

jaar in Nederland plaatsvonden- 724 suïcides gemeld door GGz-

instellingen; dit is 38%. Het feit dat ruim 60% van de mensen die 

suïcide heeft gepleegd niet in beeld was bij de GGz staat in schril 

contrast met het gegeven dat bij 90% van de mensen die suïcide 

hebben gepleegd sprake was van psychiatrische problematiek. 

Suïcide kan bij hen mogelijk voorkómen worden. 

 

Doel  

SUPREMOCOL heeft als doel dat mensen bij wie sprake is van 

suïcidaliteit beter en sneller in beeld komen bij de specialistische 

GGz. Via SUPREMOCOL is het mogelijk voor hulpverlenende 

professionals – zoals huisartsen, SEH-artsen, verpleegkundigen 

en studentenpsychologen - en niet-hulpverlenende professionals 

- zoals medewerkers van NS en ProRail of een woonconsulent – 

om deze personen aan te melden in een monitoringsysteem. Dit 

systeem wordt uitgelezen door professionals van de deelnemende 
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specialistische GGz-instellingen. Op het moment dat iemand is 

aangemeld, wordt door hen indien nodig versnelde toegang tot 

passende zorg en een jaar lang monitoring verleend. De 

monitoringsmomenten richten zich op het suïciderisico en op of 

iemand in zorg is en worden zes weken na de aanmelding 

uitgevoerd en vervolgens na 3, 6, 9 en 12 maanden. 

 

Stand van zaken 

Het suïcidepreventieproject is een vierjarig project, gestart in 

oktober 2016. Inmiddels zitten we in het derde jaar en zijn we 

bezig met de implementatie, dat stapsgewijs plaatsvindt. In juni 

2018 is GGzE met diverse ketenpartners in de regio van 

Eindhoven gestart. In september is ook GGz Breburg (regio 

Tilburg en Breda) van start gegaan en per december GGz Oost-

Brabant. De planning voor de komende periode is dat in maart 

2019 Reinier van Arkel start en per juni GGZ WNB. Diverse 

ketenpartners zijn al betrokken als aanmelders, waaronder 

spoedeisende hulp afdelingen en psychiatrische afdelingen 

algemeen ziekenhuizen, huisartsen(praktijken), zorggroepen, 

onderwijsinstellingen (waaronder middelbare scholen, mbo, hbo 

en universiteiten), bedrijfsartsen en spoordiensten (NS en ProRail). 

 

Ervaringen van ketenpartners 

NS en ProRail werken samen met ketenpartners als GGZ en 113 

aan het voorkomen van suïcides op het spoor. Met technische en 

niet-technische maatregelen. Al zo’n 5000 spoorwedewerkers 

zijn opgeleid tot gatekeeper en weten hoe ze suïcidaal gedrag 

kunnen herkennen en hoe ze kunnen handelen. Een aanmelding 

in SUPREMOCOL sluit prima aan bij deze kennis, er zijn sinds de 

start al een aantal succesvolle meldingen gedaan door zowel NS 

als ProRail medewerkers. Als een nieuwe regio start zijn alle 

medewerkers, stations- én 

veiligheidsmedewerkers, getraind 

om een melding te kunnen maken.  

 

Contact 

Heeft u vragen? Wilt u iets 

bespreken?  

 

Neem contact op met  

Emma Hofstra 

E.Hofstra@ggzbreburg.nl of 

met de projectgroep via 

SUPREMOCOL@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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Wetenschappelijk onderzoek  

Het wetenschappelijk onderzoek naar SUPREMOCOL bestaat uit 

twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht of de nieuwe 

werkwijze leidt tot minder suïcides en suïcidepogingen in Noord-

Brabant. De drie GGD’en, de Regionale Ambulancevoorziening 

Brabant Midden-West-Noord, de politie en de specialistische 

GGz-instellingen leveren ons geanonimiseerde data. Om de 

effectiviteit te evalueren maken we gebruik van een voormeting, 

een meting die plaatsvindt gedurende de implementatie en een 

nameting. Op dit moment is de voormeting afgerond en bevinden 

we ons in de implementatie-periode welke nog duurt tot 

september 2019. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op 

de ervaringen van gebruikers, waar we zowel deelnemende 

professionals als de personen die aangemeld zijn bevragen. Voor 

dit tweede deel zijn aan medewerkers van de deelnemende teams 

van de GGz-organisaties reeds vragenlijsten verzonden.  

  

Interessante actualiteiten 

• 25 maart 2019 organiseert GroeiRijk Klaver van GGzE een 

bijeenkomst Kick-off Groeirijk Klaver over suïcidepreventie 

en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Er worden 

presentaties, interessante sprekers en een vragenronde 

aangeboden. Informatie over de bijeenkomst kunt u hier 

vinden. 

• The Green Village Nieuwegein organiseert 20 juni 2019 

het congres Behandeling van Complexe Suïcidaliteit. Dit 

congres heeft als doel grip te bieden op de behandeling 

van personen met suïcidale gedachten en gevoelens. Voor 

een overzicht van het programma en informatie over 

aanmelding klikt u hier.  

• In het Eindhovens Dagblad stond een artikel over de 

muziektheatervoorstelling Oploskoffie, die 4 januari in 

Helmond heeft plaatsgevonden. Eva Nagel heeft met deze 

voorstelling haar gevoelens omtrent de suïcide van haar 

zus verwerkt, het artikel is hier te vinden. 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  

 

https://sites.ggze.nl/articles/545
https://www.ggzcongressen.nl/congressen/suicide/
https://www.ed.nl/regio/geen-recept-voor-rouw-na-suicide~a0ccbea0/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

