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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. 

 

Infographic Supremocol  

Aansluitend op de geuite behoefte tijdens de grote bijeenkomst 

eind augustus jl. hebben wij een infographic over Supremocol 

laten maken. Met behulp van deze infographic kan de kennis over 

en implementatie van de Supremocol werkwijze verder bevorderd 

worden. De digitale versie van deze infographic (als folder en in 

los te gebruiken pagina’s) is bijgevoegd in de mail.  

 

 

U mag deze infographic verspreiden in uw organisatie 

(bijvoorbeeld via intranet). De infographic is bedoeld voor 
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collega’s, andere (externe) belangstellenden en personen die 

aangemeld kunnen worden in het monitoringsysteem. 

 

 

 

De infographic is ook gedrukt en kunnen we u - zolang de 

voorraad strekt – kosteloos toesturen. Indien u de infographic in 

gedrukte versie wilt ontvangen, kunt u via deze link invullen 

hoeveel stuks u wilt ontvangen en naar welke organisatie, 

afdeling, contactpersoon en postadres deze verzonden kan 

worden. 

 

Stand van zaken Supremocol 

De subregio’s zijn bezig met de uitvoering van de plannen van 

aanpak die zijn opgesteld naar aanleiding van de 

aandachtspunten voor de verdere implementatie die werden 

genoemd tijdens de jaarlijkse Supremocol bijeenkomst van 29 

augustus. De eindmeting en de evaluatie van Supremocol zijn ook 

in volle gang. 

  

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 

https://link.webropolsurveys.com/S/F47422AF61FE5F89
about:blank
about:blank
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Even voorstellen: Alessa van der Laan van Maastrigt 

Alessa is in december gestart als student-assistent bij GGZ 

Breburg/Tilburg University en ondersteunt het Supremocol 

project. Ze is 23 jaar oud en studeert Psychologie aan Tilburg 

University, momenteel zit ze in haar tweede jaar en doet ze de 

major forensische psychologie. Naast 

haar studie wil ze graag zowel 

klinische als onderzoekservaring 

opdoen en wil ze bijdragen aan de 

maatschappij. Om klinische ervaring 

op te doen leidt ze elke week chats 

bij Proud2Bme, een online platform 

voor jongeren met een eetstoornis. 

Verder speelt ze trompet in 

verschillende orkesten en ontspant ze door te sporten.  

 

Nieuw kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren 

Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een nieuw 

kennisdossier over suïcidepreventie bij jongeren opgesteld die 

gevuld is met vijf videopresentaties. Deze zijn het resultaat van 

het Symposium suïcidepreventie bij jongeren dat in september 

2019 plaatsvond. De laatste inzichten over suïcidepreventie en 

het bespreekbaar maken van zelfmoord komen onder andere aan 

bod. Het kennisdossier kunt u hier vinden.  

 

Prettige feestdagen  

Dit was alweer onze laatste nieuwsbrief van 2019. We houden u in 

2020 graag weer op de hoogte van nieuws over Supremocol en de 

suïcidepreventie ketenzorg. Voor nu wensen we u prettige 

feestdagen toe.  

 
 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/suicidepreventie-jongeren/
about:blank

