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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. 

 

Jaarlijkse Supremocol bijeenkomst 

Op 29 augustus hebben we een inspirerende Supremocol 

bijeenkomst gehad. Er waren ongeveer 70 deelnemers vanuit ggz-

organisaties, ketenpartners en cliëntvertegenwoordigers aanwezig. 

Na de opening door Ariëtte van Reekum (lid raad van bestuur GGz 

Breburg), vertelde Iman Elfeddali (projectleider) over de 

achtergrond van het project en de huidige stand van zaken. Hierna 

kwamen verschillende betrokkenen aan het woord om hun 

ervaringen met en visie op de Supremocol werkwijze te delen met 

het publiek. Zo vertelden o.a. Peggy Guitjens (SPV’er crisisdienst 

GGz Breburg), Laura Boelsma (programma medewerker NS Security) 

namens NS en ProRail, Rudolf Keijzer (directeur PRO-RCH) en Jesse 

Vos (lid dagelijks bestuur Cliëntenraad) over hun ervaringen met 

en/of visie op de Supremocol werkwijze.  

 

Hierna werden de vier pijlers en het streefbeeld van het project 

gepresenteerd door Christina van der Feltz-Cornelis (promotor en 

voormalig projectleider). Vervolgens werd het publiek gevraagd om 

het belang van de vier pijlers te beoordelen op een 10-punt schaal. 

Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina.   
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De weging van de vier pijlers op een schaal van nul tot tien was als 

volgt:  

 

 

Na de plenaire weging volgde een discussie – in subgroepen per 

regio – over wat er nodig is om de implementatie van de vier 

Supremocol pijlers te bevorderen in de eigen regio. De avond is 

afgesloten met een vooruitblik op Supremocol, gepresenteerd door 

Margot Metz (mede-projectleider). Hieruit kwam onder meer naar 

voren dat het belangrijk is dat de sub-regio’s aan de slag gaan met 
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Streefbeeld Supremocol 

‘De kwaliteit van de ketenzorg in Noord-Brabant is na 4 jaar zo 

toegenomen dat een groot aantal hulpverleners en stakeholders 

dagelijks het monitoring systeem gebruiken en de decision aid 

volgen, de meerderheid van de mensen die risico lopen passende 

zorg krijgt, en het aantal suïcides met 20% is gedaald.’ 

 

Pijlers Supremocol 

1. Monitoring van mensen at risk en een decision aid voor 

hulpverleners 

2. Snelle toegang van mensen at risk 

3. Inzet van verpleegkundigen als case managers in een 

collaborative care model 

4. 12 maanden follow up 

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. 

mailto:E.Hofstra@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Suicidepreventie.aspx
https://twitter.com/SUPREMOCOL
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de input uit deze bijeenkomst en dat het komende jaar de 

wetenschappelijke evaluatie centraal staat. Het projectleiderschap 

is overgedragen van Christina van der Feltz-Cornelis aan Iman 

Elfeddali en de projectgroep dankt Christina voor haar inzet de 

afgelopen jaren. Ariëtte van Reekum sluit de bijeenkomst af met de 

woorden dat de preventie van elke suïcide er één is en dat we vanuit 

deze visie vol trots en geloof in het belang van wat we doen ervoor 

moeten gaan. Voor nu is het belangrijk dat verder draagvlak 

gecreëerd wordt, we ons focussen op haalbare doelen en we 

Supremocol borgen in de dagelijkse praktijk.  

 

 

Projectleiderschap overgedragen van prof. dr. Christina van der 

Feltz-Cornelis naar dr. Iman Elfeddali 

 

Afscheidssymposium Ariëtte van Reekum 

Op 11 september jl. vond het afscheidssymposium van Ariëtte van 

Reekum plaats, lid raad van bestuur GGz Breburg. Het was een 

middag waarbij verschillende sprekers hun inhoudelijke kennis 

hebben gedeeld op het gebied van thema’s die Ariëtte van Reekum 

aan het hart gaan en initiatieven waar ze nauw bij betrokken is 

geweest. Iman Elfeddali en Emma Hofstra (promovendus 

Supremocol) hebben Supremocol gepresenteerd. De presentatie 

werd goed ontvangen en heeft tot aanvullende contacten met 

ketenpartners geleid. Ariëtte van Reekum is vanaf het begin van het 

project nauw betrokken geweest bij Supremocol.  We willen haar 
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van harte bedanken voor haar steun aan dit Brabantse 

suïcidepreventie ketenzorg initiatief! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ketenpartner: Frits 

Logeerhuis Frits is één van de nieuwe ketenpartners van 

Supremocol. In deze nieuwsbrief stellen we hen graag kort aan u 

voor. Bij Frits kunnen mensen met een ontwrichtende ervaring even 

tot rust komen en aan hun herstel werken om zo gesterkt weer 

terug de maatschappij in te stappen. Frits is gelegen op het 

landgoed Cruyshof in Baarle-Nassau. Naast de gebouwen is er ook 

1 hectare aan natuur waar de gasten hun rust kunnen vinden. Frits 

heeft 12 logeerplekken. Aan dagprogramma’s kunnen maximaal 

30 mensen deelnemen. Frits werkt indicatievrij, dat wil zeggen dat 

iedereen welkom is en niet gebonden is aan een diagnose door een 

instantie. Frits is een initiatief van en wordt gerund door Fameus, 

een onderdeel van GGz Breburg, en is mede mogelijk gemaakt door  

gemeentes Baarle-Nassau, Breda & Tilburg, woningbouwcorporatie 

Leystromen, Zorgbelang en ZONMW. Gasten worden uitgenodigd 

om mee doen met het dagelijkse leven en alle klussen die er in – 

en om het huis gedaan moeten worden. 

 

Uitzending De onbegrijpelijke dood van Mitchel 

Op 25-9 is De onbegrijpelijke dood van Mitchel uitgezonden, een 

documentaire van Wytzia Soetenhorst i.s.m. Witfilm die het effect 

van suïcide op betrokkenen en nabestaanden invoelbaar maakt. Na 

afloop was er een online nagesprek met nabestaanden en 

zorgprofessionals. De uitzending is online terug te kijken. 

 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  

mailto:s.boertienraterink@ggzbreburg.nl

