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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.

Stand van zaken Supremocol
Zoals bij de meesten al wel bekend is, is Supremocol nu
geïmplementeerd in heel Noord-Brabant. Dit betekent dat in alle
vijf de subregio’s mensen met suïciderisico in Supremocol kunnen
worden aangemeld en gedurende een jaar worden gevolgd via het
monitoringssysteem. Op 29 augustus hadden we onze jaarlijkse
bijeenkomst waar mooie en goede ervaringen zijn gedeeld. Ook
zijn aandachtspunten genoemd voor de verdere implementatie
van Supremocol waar de subregio’s mee aan de slag gaan. De
subregio’s zijn op dit moment bezig hier een plan van aanpak
voor te maken. Eind november kwamen de projectgroep en de
vertegenwoordigers van de subregio’s samen om de plannen te
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bespreken.
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Design van het Supremocol onderzoek is gepubliceerd
Op 29 november is het design artikel van het Supremocol
onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC
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Psychiatry. Hierin wordt de aanleiding, ontwikkeling,
implementatie en onderzoeksmethode van Supremocol ketenzorg
suïcidepreventie Noord-Brabant beschreven. Het artikel is gratis
te downloaden via deze link. De effecten van Supremocol worden
op dit moment geëvalueerd en deze worden op een later moment
gepubliceerd. We houden u hiervan op de hoogte!

Even voorstellen: Vera van Hinsberg
Bij dezen wil ik, Vera van Hinsberg, me graag voorstellen. Op 6
november ben ik begonnen als student-assistent bij Supremocol.
Ik ben 20 jaar en studeer Psychologie
aan de Universiteit van Tilburg.
Afgelopen jaar heb ik een major
gevolgd in de Ontwikkelings- en
Levensloop psychologie. Nu volg ik
een minor in de Klinische Psychologie.
Naast studeren vind ik het erg leuk
om activiteiten met vrienden te
ondernemen en te roeien. Ik vind het
belangrijk om mij naast mijn studie te
ontwikkelen, daarom hoop ik veel te
kunnen leren en natuurlijk mijn bijdrage te kunnen leveren binnen
Supremocol!

Telefoonnummer 113Zelfmoordpreventie
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.

Er is de afgelopen periode veel gesproken over de bereikbaarheid
van 113 Zelfmoordpreventie, de organisatie die telefonisch en
online hulp biedt aan mensen die denken aan zelfmoord. Er zijn
twee personen overleden door suïcide, die vlak daarvoor vergeefs
geprobeerd contact hadden gezocht met 113 Zelfmoordpreventie
via het niet bestaande telefoonnummer ‘113’. Echter, het nummer
waar 113Zelfmoordpreventie 24 uur per dag bereikt kan worden
is: 0900-0113. Vanwege deze zeer tragische gebeurtenissen is
recentelijk bekend geworden dat het nummer ‘113’ de crisislijn
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gaat worden voor suïcidale mensen. De uitvoering van hiervan
heeft wel wat tijd nodig. Daarom worden mensen die nu naar het
telefoonnummer ‘113’ bellen, via een standaardboodschap
doorverwezen naar het werkelijke nummer. Tot de realisatie van
de crisislijn ‘113’ is 113Zelfmoordpreventie dus nog bereikbaar
via 0900-0113 of www.113.nl. Voor meer informatie verwijzen we
u naar het bericht van 113.

Petitie: suïcides voorkomen met opleiding
Eerder hebben wij de petitie ‘Suïcides voorkomen met opleiding
van artsen en hulpverleners’ verspreid in ons netwerk met behulp
van onze nieuwsbrief. Inmiddels is bekend dat maar liefst 8926
burgers de petitie hebben ondertekend! Er is een antwoord op
gekomen: de staatssecretaris Paul Blokhuis schreef op 8 oktober
dat suïcidepreventie door betere opleiding van artsen en
hulpverleners hem zeer aan het hart gaat. "Ik ga hier mee aan de
slag. In al mijn overleggen met beroepsgroepen zal ik verzoeken
om dit met voorrang te regelen." Wij zijn verheugd dat de petitie
er toe heeft geleid dat er nu meer aandacht in de Tweede Kamer
is voor het creëren van een plek voor suïcidepreventie in de
opleiding van artsen en hulpverleners en dat. Dank ook voor uw
bijdrage aan de petitie!

Werkkaart Suïcidaal gedrag
De nieuwe werkkaart ‘Suïcidaal gedrag’, behorend bij bij
de Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal
gedrag, is te vinden op GGZ Standaarden. Deze werkkaart
ondersteunt in het herkennen van suïcidaal gedrag en is ook
zeker relevant voor hulpverleners die niet werkzaam zijn binnen
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de GGz. De kaart biedt bijvoorbeeld inzicht in welke risicovolle

Afmelden kan via:

momenten extra alertheid vereisen en geeft voorbeelden van

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl

vragen die gesteld kunnen worden. De werkkaart is hier te vinden.

