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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. 

 

Focusgroepen 

In het kader van de wetenschappelijke evaluatie van het Regionaal 

project suïcidepreventie (Supremocol) worden in januari en 

februari focusgroepen met vertegenwoordigers van cliënten, 

familie/naasten en ervaringsdeskundigen gehouden. Het doel van 

deze focusgroepen is om vanuit het perspectief van de cliënt-, 

familie- en ervaringsdeskundigen de inhoud en implementatie 

van het Supremocol initiatief te evalueren en input voor 

verbetering te verzamelen. De eerste focusgroep heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Zodra de groepen zijn afgerond, zullen we de 

resultaten hiervan delen.  

 

Infographic SUPREMOCOL 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de Supremocol infographic 

brochure aan u gepresenteerd. Deze is ontwikkeld aansluitend op 

de geuite behoefte tijdens de Supremocol bijeenkomst die eind 

augustus 2019 plaatsvond. Met behulp van deze infographic kan 

de kennis over en implementatie van de Supremocol werkwijze 

verder bevorderd worden. U mag deze infographic verspreiden in 

uw organisatie (bijvoorbeeld via intranet). Bij dezen herinneren we 

u er aan dat de infographic ook is gedrukt en dat we deze u - 

zolang de voorraad strekt – kosteloos kunnen toesturen. Indien u 

de infographic in gedrukte versie wilt ontvangen, kunt u via deze 

link invullen hoeveel stuks u wilt ontvangen en naar welke 
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organisatie, afdeling, contactpersoon en postadres deze 

verzonden kan worden. 

 

 

 

Vergroten suïcide ketenzorg Noord-Brabant 

Bevindt uw praktijk, instelling of organisatie zich in Noord-

Brabant en bent u geïnteresseerd in deelname of kent u iemand 

die geïnteresseerd is in deelname? Neem contact met ons op door 

een mail te sturen naar: SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl 

 

Onderzoek over suïcide onder jongeren 

In 2017 stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar oud door 

zelfdoding. Dit was de aanleiding voor 113 Zelfmoordpreventie 

om een onderzoek te starten naar zelfdoding onder jongeren in 

deze leeftijdscategorie. Het doel was om meer zicht te krijgen op 

hun achtergronden. Inmiddels is het onderzoek afgerond en is het 

rapport ‘Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017 Een verdiepend 

onderzoek’ gepubliceerd. De voornaamste conclusie uit het 

rapport is dat de overleden jongeren het contact met hun naasten 

en de hulpverlening waren kwijtgeraakt. In het rapport worden 

ook aanbevelingen geven. Het rapport vindt u hier.  

 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl  

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 

about:blank
https://www.113.nl/onderzoek-jongeren-en-suicide
about:blank
about:blank
https://www.ggzbreburg.nl/suicidepreventie

