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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 en ontwikkelingen in 

de ketenzorg voor suïcidepreventie in Nederland. Tevens hebben 

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

 

Start regio Reinier van Arkel  

De regio Den Bosch van Reinier van Arkel is, als 6e regio in 

Noord-Brabant (na Eindhoven, Breda, Tilburg, Helmond en Land 

van Cuijk), per 1 maart 2019 actief gestart met SUPREMOCOL! Het 

gaat om de gemeenten ’s Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, 

Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Dit houdt in 

dat de SUPREMOCOL projectgroep samen met Reinier van Arkel de 

ketenpartners in hun regio gaan betrekken. Bevindt uw praktijk, 

instelling of organisatie zich in één van deze gemeenten en bent 

u geïnteresseerd om deel te nemen aan SUPREMOCOL? Neemt u 

dan contact met ons op door een mail te sturen naar Emma 

Hofstra (E.Hofstra@ggzbreburg.nl). 

 

Ketenzorg  

Nu we al een heel eind op weg zijn met de implementatie van 

SUPREMOCOL zien we dat er al een uitgebreid ketenzorg-netwerk 

tot stand aan het komen is. Daar zijn we aardig trots op! We zijn 

ook positief verrast over de betrokkenheid die we bij 

ketenpartners ervaren als het gaat om suïcidepreventie. Op dit 

moment zijn al diverse partijen aangesloten, zoals (zorggroepen 

van) huisartsen, POH-GGZ, ziekenhuizen, spoordiensten, 

middelbare 

scholen, MBO’s, 

HBO’s, 

universiteiten en 
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bedrijfsartsen. Tevens zijn we in gesprek met een heel aantal 

partijen, zoals de GGD’en, politie, de landbouworganisatie, 

woningcorporaties, sociale wijkteams, deurwaarders, het centrum 

voor herstel en ervaringsdeskundigheid Fameus, (school) 

maatschappelijk werk, en Zorg- en Veiligheidshuizen over 

deelname aan SUPREMOCOL. Bent u werkzaam in Noord-Brabant 

en krijgt u te maken met personen bij wie sprake is van 

suïcidaliteit? Neem dan vooral contact met ons op om de 

oriënteren of deelnemen aan SUPREMOCOL iets voor u is! 

 

Suïcidecijfers op het spoor 

Het aantal suïcides op het spoor is in 2018 met maar liefst 10% 

gedaald! Dit is gebleken uit cijfers van NS en ProRail. Dit is de 

sterkste daling in de afgelopen 10 jaar. NS en ProRail zetten veel 

in op het gebied van suïcidepreventie en zijn ook een belangrijke 

ketenpartner van SUPREMOCOL. We zijn daarom erg verheugd 

over dit nieuws. Het hele nieuwsbericht kunt u hier lezen.  

 

Interessante actualiteiten 

• In Cinecitta Tilburg vindt op 9 mei een evenement plaats 

rondom de documentaire Doodzonde. Hier blikken 

omstanders terug op het behandelproces en de afloop naar 

aanleiding van een suïcide van twee jonge mensen. Ook 

komen er diverse sprekers aan bod en wordt er via een panel 

gesproken over wat we samen kunnen doen om suïcide te 

voorkomen. U kunt zich aanmelden tot 26 april via 

aanmelden@turningpoint.nl. Klik hier voor meer informatie. 

• Uit een recent onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie op 

basis van Microdata van het CBS is gebleken dat suïcide in 

Nederland relatief meer voorkomt onder bepaalde 

beroepsgroepen. Dit geldt onder andere voor 

uitzendkrachten, mensen die werken in de (re)integratie 

sector en onder personen die werken in het taxi- en 

ambulancevervoer. In absolute aantallen laat de agrarische 

sector geen hoge aantallen zien, maar er is wel een stijging in 

suïcides sinds 2013 zichtbaar. Het hele artikel is hier te lezen.   

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. 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  
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