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Nieuwsbrief Regionaal 
project suïcidepreventie 
Noord-Brabant 
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. 

 

Cijfers zelfdoding Noord-Brabant 2018 

In de provincie Noord-Brabant is er in 2018 -voor het eerst sinds 

2007- sprake van een daling in het aantal zelfdodingen, van 17% 

(van 365 personen die overleden door suïcide in 2017 naar 302 in 

2018). Ten opzichte van het aantal inwoners in onze provincie 

komt dat neer op een daling van 14,5 zelfdodingen (per 100.000 

inwoners) naar 11,9. In deze provincie zetten diverse 

ketenpartners zich in voor suïcidepreventie. Het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant (Supremocol) richt zich sinds 

2016 op het versterken van de ketenzorg en het verbeteren van 

de toegang tot zorg. De effecten van Supremocol worden op 

wetenschappelijke wijze geëvalueerd en zullen te zijner tijd aan u 

worden teruggekoppeld. Landelijk is er een daling van 5%  

zichtbaar in 2018. In het 

figuur hieronder ziet u hoe 

de relatieve cijfers zich in 

Noord-Brabant verhouden tot 

het gemiddelde in Nederland. 

In Nederland is er sinds 2007 

een stijging zichtbaar, welke 

gestabiliseerd is in 2013. 

Sinds 2018 voor het eerst 

sinds jaren een daling 

waargenomen, een 

hoopgevend gebeuren! In  
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Noord-Brabant zien we eveneens een stijging per 2007, hoewel 

deze provincie jaarlijks wel hoger zit dan het landelijk 

gemiddelde. Daarnaast zien we in Noord-Brabant ook eigenlijk 

geen stabilisatie tussen 2013 en 2017. Wel is er een grote daling 

zichtbaar in 2018, een trend die hopelijk gaat aanhouden! 

 

Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis draagt 

projectleiderschap over aan dr. Iman Elfeddali 

Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis startte in 2016 het 

Supremocol project, en stond aan de wieg van het monitorings-

systeem en de vier pijlers waar onze gezamenlijke inspanning 

voor Supremocol voor staat: snelle herkenning, snelle toegang, 

casemanagement door verpleegkundigen en follow-up van 

mensen die risico lopen op suïcide. Uit CBS cijfers blijkt dat het 

aantal zelfdodingen in Noord Brabant in 2018 met 17% is 

teruggelopen, beduidend meer dan de landelijke daling van 5%. 

Hopelijk zullen we met onze wetenschappelijke evaluatie, die nog 

loopt tot eind 2020, kunnen aantonen dat Supremocol daar een 

rol in heeft gespeeld. In ieder geval zijn we samen op de goede 

weg. Christina is vorig jaar juli benoemd tot hoogleraar 

psychiatrie en epidemiologie aan de Universiteit van York, en 

woont inmiddels een jaar in Engeland. In overleg met de 

projectgroep van Supremocol heeft zij recentelijk haar 

projectleiderschap overgedragen aan dr. Iman Elfeddali, jullie 

allen bekend. Iman was al medeprojectleider, samen met dr. 

Sjakko de Jong. Sinds januari is dr. Margot Metz toegetreden tot 

de projectgroep. Zij heeft veel ervaring op het vlak van 

implementatie en onderzoek in de ggz behandelpraktijk. Christina 

zal vanuit York nog als promotor betrokken blijven bij het 

onderzoek naar de effecten van Supremocol, en samen met prof. 

dr. Chijs van Nieuwenhuizen, tweede promotor, en dr. Iman 

Elfeddali, copromotor, Emma Hofstra naar haar promotie aan 

Tilburg University begeleiden.  
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De Supremocol projectgroep wil Christina hartelijk bedanken voor 

het initiatief dat zij genomen heeft om dit belangrijke en 

maatschappelijk relevante suïcidepreventie initiatief in de 

provincie Noord-Brabant te starten. Tevens willen we haar 

bedanken voor het vele werk dat zij verzet heeft in het kader van 

Supremocol. Christina heeft de afgelopen jaren vol overtuiging, 

deskundigheid en scherpe helicopterview leiding gegeven aan het 

project. Er is door haar een stevig en solide fundament gelegd. 

Christina blijft betrokken bij de wetenschappelijke evaluatie van 

Supremocol en zal op die manier ook in het project blijven 

adviseren. Samen met jullie – onze ketenpartners en iedereen die 

dit project aan het hart gaat – blijven we ons inzetten om dit 

project op een succesvolle wijze in te zetten in Noord-Brabant.   

 

Jaarlijkse Supremocol bijeenkomst 

Graag herinneren we u aan de jaarlijkse Supremocol bijeenkomst 

op 29 augustus van 17.00 – 21.00 uur bij Tilburg University. Hier 

bespreken we met u de stand van zaken en toekomst van 

Supremocol. Aanmelden kan via SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl 

Christina: De afgelopen jaren heeft de projectgroep veel 

kennis en ervaring opgebouwd, samen met de ketenpartners. 

De implementatie van de Supremocol werkwijze neemt 

vastere vormen aan en ik heb er alle vertrouwen in dat de 

projectgroep, met als projectleider dr. Iman Elfeddali en met 

de inzet van alle ketenpartners, dit project tot een goed einde 

zal brengen. Ik verwacht ook, gezien de hoopgevende 

resultaten nu, dat ook daarna deze werkwijze omarmd zal 

worden door de ketenpartners in Noord-Brabant, en hopelijk 

ook daarbuiten. Ik hoop jullie nog op 29 augustus te 

ontmoeten tijdens de aanstaande derde bijeenkomst van 

ketenpartners in Supremocol, en in ieder geval op de 

promotie van Emma Hofstra, die naar verwachting in 2021 zal 

plaatsvinden.     

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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