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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. Tevens hebben we 

een aantal interessante actualiteiten die we met u willen delen. 

 

Start laatste regio: Westelijk Noord-Brabant 

Per 1 juni gaat de laatste regio van Noord-Brabant ook van start 

met SUPREMOCOL: dit is Westelijk Noord-Brabant! De Brabantse  

gemeenten die bij hun verzorgings-

gebied horen zijn Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk 

(gedeeltelijk), Halderberge, Rucphen 

en Woensdrecht. Diverse partijen die 

werkzaam zijn in deze regio zijn 

onlangs door ons benaderd om deel te 

nemen aan SUPREMOCOL. Bent u 

geïnteresseerd om meer te weten over 

dit initiatief, of wilt u deelnemen, 

neem dan contact met ons op via ons 

algemene mailadres: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl 

 

Save the date: Jaarlijkse SUPREMOCOL bijeenkomst 

Donderdag 29 augustus is er weer een grote provinciale 

SUPREMOCOL bijeenkomst van 17.00 – 21.00 uur op Tilburg 

University. Graag kijken we met u terug op hoe de implementatie 

van SUPREMOCOL tot nu toe is verlopen en bespreken we samen 

hoe de toekomst eruit ziet. Input voor de bijeenkomst is van harte 

welkom! Het programma en de ruimte worden te zijner tijd nog 
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Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  
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bekend gemaakt. Deelnemen is gratis. Aanmelden kan via 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl en wordt -in verband met het 

reserveren van de ruimte en catering- op prijs gesteld.  

 

Ketenpartners aan het woord: gemeente Hilvarenbeek 

SUPREMOCOL heeft als doelstelling om de ketenzorg voor 

suïcidale personen in Noord-Brabant te verbeteren, daarom 

brengen wij graag boodschappen van ketenpartners met 

betrekking tot de ketenzorg aan u over. Gemeente Hilvarenbeek is 

één van de deelnemende ketenpartners van SUPREMOCOL. Graag 

willen zij dat GGz-instellingen hen weten te vinden. Zij schrijven 

daarom in deze nieuwsbrief een stukje over hun werkwijzen.  

 

 

Suïcidepreventie onder de aandacht bij gemeente Hilvarenbeek 

De gemeente Hilvarenbeek is een relatief kleine gemeente met 

ruim 15.000 inwoners met sterke sociale informele netwerken in 

alle kernen van de gemeente. Inwoners met psychische 

problemen kunnen ondanks een goede steunende omgeving, 

soms toch in een crisis terecht komen en verward gedrag 

vertonen. Suïcidepreventie is daarom bij gemeente Hilvarenbeek 

ruim onder de aandacht. We vinden het belangrijk om inwoners 

met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit goed in beeld te 

krijgen en samen te zorgen tot een snelle toegang en passende 

zorg. Een goede samenwerking met de specialistische GGZ is 

hierbij noodzakelijk. Vooral bij de transitiemomenten van 

(specialistische) GGZ zorg terug naar huis of visa versa. Naast het 

afgeven van beschikkingen voor passende begeleiding ligt de 

kracht van onze gemeente juist ook om hulp aan te bieden in het 

voorliggend veld. De consulent Mentale Gezondheid kijkt hierin 

mee en is een verbindende schakel. Het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant zien we als een aanvulling op 

onze visie om psychische kwetsbare mensen met suïcidale 

gedachten in beeld te krijgen, mee te kunnen laten doen en tijdig 

passende zorg te kunnen bieden om klachten te voorkomen en/ 
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of te verminderen. Bezoek voor meer informatie de website van 

gemeente Hilvarenbeek of contact met ons op via onderstaande 

contactpersonen. 

 
 

Nieuw artikel over effectiviteit suïcide preventie interventies  

Vanuit SUPREMOCOL is een tweede artikel gepubliceerd in General 

Hospital Psychiatry, een internationaal wetenschappelijk 

tijdschrift, en is hier te vinden (het is nu alleen voor abonnees van 

het tijdschrift gratis beschikbaar). In dit onderzoek is een 

systematische literatuurstudie aan de hand van bestaande 

wetenschappelijke literatuur uitgevoerd. Uit de studie blijkt dat 

suïcidepreventie interventies effectief zijn in het voorkómen van 

suïcides en suïcidepogingen. Ook blijkt dat interventies die 

meerdere niveaus gelijktijdig aanpakken (multilevel interventies) 

effectiever zijn dan interventies die zich op één niveau richten. 

SUPREMOCOL is een voorbeeld van een multilevel interventie: in 

het ene niveau (level 1) wordt de ketenzorg versterkt, waarmee we 

de signalering van mensen met suïciderisico -waarvan nu een 

groot deel nog niet in zorg is- wordt vergroot, en in het andere 

niveau (level 2) wordt binnen de GGZ snelle toeleiding tot 

passende zorg en een jaar lang monitoring verleend. We zijn dus 

zeer benieuwd naar de uiteindelijke resultaten van de Supremocol 

aanpak. De effectiviteit van de SUPREMOCOL ketenzorg in Brabant 

wordt momenteel op wetenschappelijke wijze geëvalueerd en 

wanneer resultaten bekend zijn aan u teruggekoppeld.  

Contactpersonen gemeente Hilvarenbeek 

Mariet Bastiaansen 

Consulent Mentale Gezondheid gemeente Hilvarenbeek  

T: 06-23014091  

E-mail: m.bastiaansen@hilvarenbeek.nl  

Barbara Manders  

Zorgregisseur gemeente Hilvarenbeek  

T: 06-55394433  

E-mail: b.manders@hilvarenbeek.nl  

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. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834318305097?via%3Dihub
mailto:b.manders@hilvarenbeek.nl
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