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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. 

 

Implementatie Supremocol 

De stapsgewijze implementatie van Supremocol in Noord-Brabant 

is afgerond! Dit betekent dat in alle vijf de Brabantse regio’s 

gewerkt wordt met het Supremocol ketenzorgsysteem en dat de 

deelnemende sGGz instellingen in Noord-Brabant een Supremocol 

team hebben samengesteld die de monitoringscontacten uitvoeren 

aan de personen die in hun regio zijn aangemeld. Voor het 

wetenschappelijk onderzoek betekent dit dat de eindmeting start.  

 

Jaarlijkse bijeenkomst  

Op 29 augustus heeft een zeer geslaagde en inhoudelijk 

inspirerende jaarlijkse Supremocol bijeenkomst plaatsgevonden bij 

Tilburg University. Er waren zo’n 70 deelnemers vanuit ggz-

organisaties, cliënten en ketenpartners. Naast plenaire presentaties 

en het uitwisselen van ervaringen, is per regio benoemd waar het 

komend jaar aan gewerkt gaat worden om de Supremocol 

ketenzorgaanpak verder te implementeren in de regio’s. In onze 

volgende nieuwsbrief zullen we de inhoudelijke opbrengsten van 

de avond aan bod laten komen.  

 

Gatekeeperstraining 

Wij krijgen geregeld de vraag of Supremocol ook training geeft in 

het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten bij naasten, 

cliënten of patiënten, het inschatten van de veiligheid en hoe je een 

ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Wij raden aan om -voor 
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wie zich hier meer in wil ontwikkelen- een gatekeeperstraining te 

volgen. Deze trainingen zijn individueel of in groepsverband te 

volgen bij onder andere 113, de GGD en de GGZ. Op de websites 

van de betreffende aanbieders is meer informatie te vinden over de 

specifieke invulling van de gatekeeperstraining.  

 

Petitie: Suïcides voorkomen met opleiding  

De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof zijn een  

petitie gestart om artsen en hulpverleners in hun basisopleiding te 

leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Onderzoek heeft 

aangetoond dat passende scholing van zorgprofessionals kan 

bijdragen aan de preventie van suïcide. De petitie heeft als doel om 

suïcidepreventie op te nemen in de opleidingseisen en kennis en 

vaardigheden van de opleidingen van zorgprofessionals. Voor meer 

informatie of voor het ondertekenen van de petitie klik hier. 

 

Bijeenkomst Bewogen Deuren Voorbij 

Iedereen die het tijdperk van niet-separeren symbolisch met GGZ 

Breburg af wil sluiten is van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst 

Bewogen Deuren Voorbij. Separeren vindt GGz Breburg niet meer 

van deze tijd. Juist wanneer iemand in crisis is, verdient hij extra 

aandacht; geen eenzame opsluiting. Al ruim 10 jaar is GGz Breburg 

bezig om het aantal separaties binnen de ggz terug te brengen naar 

nul. Om deze beweging een gezicht te geven, hebben zij een 

kunstwerk gemaakt van de deuren die ze uit hun separeers hebben 

gehaald. Haak je aan op 17 september van 15.00 - 17.00 u. op de 

locatie Jan Wierhof in Tilburg? Hier vind je alle praktische informatie 

en kun je je voor 7 september aanmelden voor deze unieke middag. 

 

Triagetool Zelfmoordpreventie voor het sociaal domein 

De werkgroep ketensamenwerking van Brabant Zuidoost heeft in 

samenwerking met 113Zelfmoordpreventie voor het sociaal 

domein een triagemodel ontwikkeld. Het model dient als 

hulpmiddel voor professionals om suïcidaal gedrag te signaleren, 

het gesprek hierover aan te gaan en een eerste inschatting te doen 

van de ernst van de situatie. Het model kunt u downloaden via de 

website van de GGD.  

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  

https://www.113.nl/academy/suicidepreventietraining-gatekeeper
https://petities.nl/petitions/suicides-voorkomen-met-opleiding-van-artsen-en-hulpverleners?locale=nl
http://publicaties.ggzbreburg.nl/bewogen-deuren-voorbij/cover/
https://www.ggdbzo.nl/zobzonderzelfmoord/ketensamenwerking/Documents/triagemodel%20defintief.pdf
mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

