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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.

Supremocol borgingsbijeenkomst
Op donderdag 26 maart is er weer een borgingsbijeenkomst van
Supremocol. Deze vindt plaats bij Tilburg University van 10.00 tot
12.00 u. Indien u hier bij wilt aansluiten kunt u zich aanmelden
via SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl. In deze bijeenkomst bespreken
we met de ggz-instellingen en ketenpartners de stand van zaken
van Supremocol en kijken we hoe we de implementatie verder
kunnen verbeteren. Ook zullen de ggz-partijen de stand van
zaken van hun sub-regionale plannen van aanpak presenteren.
Tevens wordt de voortgang van de wetenschappelijke evaluatie
toegelicht.
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Wetenschappelijke evaluatie
Zoals al eerder genoemd is de wetenschappelijke evaluatie van
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Supremocol in volle gang. Omdat de mate van actief gebruik van
het monitoringsysteem verschilt per sub-regio, wordt zowel subregionaal als regionaal geëvalueerd. Tevens zal de situatie in
Noord-Brabant worden afgezet tegen de andere provincies.
Supremocol wordt op vijf dimensies onderzocht:
•

Bereik: er wordt gekeken in hoeverre Supremocol de
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bereikt. Dit berekenen we door het aantal aan Supremocol
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deelnemende ketenpartners af te zetten tegen het totaal
aantal ketenpartners in Noord-Brabant.
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•

Adoptie: hier wordt gekeken in hoeverre Supremocol ook
daadwerkelijk in gebruik is genomen bij de deelnemende
partijen door het aantal actieve gebruikers af te zetten
tegen het totaal aantal deelnemers.

•

Implementatie: in deze dimensie wordt in kaart gebracht
in hoeverre Supremocol is geïmplementeerd zoals bedoeld
is in het protocol. Hier wordt bijvoorbeeld onderzocht in
hoeverre de acties juist en op tijd zijn uitgevoerd.

•

Duurzaamheid: deze dimensie meet in hoeverre
Supremocol ook na langere tijd nog actief en volgens het
protocol wordt gebruikt in de praktijk. Omdat het hier
gaat om een nameting, wordt deze dimensie pas later dit
jaar gemeten.

•

Effectiviteit: de laatste dimensie meet of Supremocol
effectief is in de preventie van suïcide en suïcidepogingen.
Ook voor deze dimensie geldt dat de nameting nog loopt,
dus deze wordt, net als Duurzaamheid, later dit jaar
geëvalueerd.

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

Alle dimensies worden zowel kwantitatief als kwalitatief
geëvalueerd. Voor bijvoorbeeld de laatste dimensie, Effectiviteit,
worden voor het kwantitatieve onderzoek de suïcidecijfers in
kaart gebracht. Daarnaast wordt met kwalitatief onderzoek de
ervaringen uitgevraagd van mensen die zijn aangemeld in het
monitoringssysteem, van de ketenpartners die mensen aanmelden
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in het systeem en van de ggz-professionals die de opvolging
uitvoeren van de mensen die zijn aangemeld. Tevens worden
ervaringen uitgevraagd van vertegenwoordigers vanuit het
cliëntperspectief en familie- en naasten perspectief en van
ervaringsdeskundigen. Met de combinatie van kwantitatief en
kwalitatief onderzoek wordt Supremocol vanuit een breed
perspectief geëvalueerd.

Cursus omgaan met naaste met suïcidale gedachten
Er is een cursus ontwikkeld voor naasten van suïcidale mensen.
Veel mensen hebben eerder aangegeven niet goed te weten hoe
ze het beste kunnen reageren op hun suïcidale naaste. Deze
cursus biedt do’s en dont’s in de communicatie met een kind,
partner of andere naaste met suÏcidale gedachten. Het geven van
steun aan de familieleden bij het leggen van de verbinding met
hun naaste is een belangrijk onderdeel van de cursus. De training
gaat voornamelijk over communicatie en isolement, het suïcidale
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proces, achtergronden, ziektebeelden en veiligheidsgedrag. Meer

Afmelden kan via:

informatie over deze training is te vinden op de website van

SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl
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