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Verbeterde service naar de leden!

Dit is de eerste nieuwsbrief van de afdeling 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-

SPV). Met deze nieuwsbrief willen we de service 

en communicatie naar en tussen leden maar ook 

niet leden verbeteren. Deze nieuwsbrief zal 4x 

per jaar verschijnen en informeren over ontwikke-

lingen in het beroep, regionale- en landelijke 

bijeenkomsten/activiteiten en de mogelijkheid 

bieden om oproepen te plaatsten.

We zoeken nog naar de juiste middelen om echt 

iedereen te bereiken. Hierbij dan ook het verzoek 

het email adres waarop je de nieuwsbrief wilt 

ontvangen te mailen naar: 

ledenservice@venvn.nl

Daarnaast willen we je vragen deze nieuwsbrief 

uit te printen en onder collega´s die de nieuws-

brief mogelijk niet ontvangen te verspreiden 

zodat ook zij zich op kunnen geven.

Rest ons je een hele goeie zomer toe te wensen!

 Nieuws van het bestuur

•  Op de ALV van 29 mei j.l is is Frans Verberk afgetreden als voorzitter.  

Frans heeft na een periode van drie jaar de knoop doorgehakt en het besluit 

genomen zich meer op andere zaken te gaan richten. In de afgelopen drie 

jaar heeft Frans zich met grote betrokkenheid ingezet als voorzitter en er 

zorg voor gedragen dat de afdeling op een positieve manier betrokken werd 

bij de grote veranderingen die plaatsvinden. Daarbij moet je denken aan  ont- 

wikkelingen als het verpleegkundig specialisme, vestiging in de eerste lijn, 

zelfstandig contracteren, regionalisering en de verdere integratie met V&VN.

Wat daarbij opviel was zijn onuitputtelijke kennis over de historie en context 

waarin deze veranderingen plaatsvinden. Gelukkig mogen we op die kennis 

en kunde een beroep blijven doen. 

Zijn aftreden betekent dat het bestuur tijdelijk gereduceerd is tot een man.

Tijdelijk omdat zich een nieuw kandidaat bestuurslid gemeld heeft te weten 

Helmi Savelkoul. Zij gaat vanaf juli meedraaien. 

•  Toekomstige organisatie V&VN-SPV! 

Op de ALV van 29 mei j.l. is positief besloten tot het wijzigen van de afde-

lingsstructuur en het verder integreren binnen V&VN. De V&VN-SPV staat 

hiermee voor een volgende professionaliseringsslag; het volledig opgaan in 

V&VN, uitbreiding van betaalde krachten en het aanpassen van de afdelings-

structuur. In de komende maanden zal het bestuur aan de slag gaan met de 

organisatie hiervan.

•	 Lobby	vanuit	bestuur	m.b.t.	zelfstandige	contractering

Het bestuur heeft de afgelopen periode een sterke lobby gevoerd om de 

SPV toegang te laten krijgen tot de zorgverzekeringswet. Dat heeft ertoe 

geleid dat vanuit de afdeling SPV wordt geparticipeerd in het overleg van 

V&VN met Zorgverzekeraars Nederland met het doel 1e lijns verpleegkun-

dige zorg rechtstreeks toegankelijk te maken. De verwachting is dat begin 

2009 allerlei innovatieve projecten van start zullen gaan om de verpleeg-

kundige zorg toegankelijk te maken. 

•	 	5	regionale	platforms	GESTART!

In april zijn de 5 regionale platforms van start gegaan en zijn contactper-

sonen aan de platforms gekoppeld. Een tweetal contactpersonen hebben 

aangegeven tijdelijk de trekker te willen zijn. Voor de regio Noord-West zijn 

we in overleg over mogelijke splitsing van deze regio vanwege de grootte. 

Op dit moment worden binnen een aantal regio’s al concreet gewerkt aan 

het organiseren van activiteiten, met als doel ontmoeting, informatie, en 

kennisuitwisseling. Middels de digitale nieuwsbrief en een mailing word je 

geïnformeerd en verder op de hoogte gehouden.

•	 	Kwaliteitsregister	binnen	V&VN

Binnen het basis kwaliteitsregister van V&VN is een differentiatie SPV aan-

gebracht. Dit jaar zal gestart worden met de registratie als SPV binnen het 

kwaliteitsregister van V&VN. Op dit moment worden hier voorbereidingen 

voor getroffen.

Nieuws uit de regio’s

Regio	Zuid-Oost		

Contactpersonen Peter Verberk, Piet de Luy 

Regio	Noord-Oost	

Contactpersoon Gert Vels (tijdelijk)

Regio	Midden	

Contactpersoon Huub Smits

Regio	Noord-West	

Contactpersonen  Henk-Willem Klaassen,

Jan Adrichem, Gre Nieuwboer (onder voorbehoud) 

Regio	Zuid-West	

Contactpersoon Frans Verberk (tijdelijk) 

De bijeenkomst van 17 juni is uitgesteld tot 

september/oktober. Nadere informatie volgt.
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Oproepen

SPV	en	Justitiële	psychiatrie	

Spv’en werkzaam binnen de forensische en justitio-

nele psychiatrie doen een oproep of er belangstelling 

bestaat voor onderlinge uitwisseling. Geïnteresseerd? 

Meldt je dan aan bij j.bruininks@venvn-spv.nl

Besturen	wordt	weer	aantrekkelijk	in	gewijzigde	

afdelingsstructuur!	

Het bestuur doet hierbij een oproep voor bezetting 

van vacature kandidaat-bestuurslid in het bijzonder 

die van penningmeester. Heb jij kennis van finan-

ciële zaken en wil je binnen de nieuwe afdelings-

structuur met 2 à 3 collega bestuursleden besturen 

op hoofdlijnen? Vanuit een visie dat service, contact 

en inhoud van het beroep verder versterkt moet 

gaan worden. Daarbij ondersteund door 2 beleids-

adviseurs en officemanagement binnen het centraal 

bureau van V&VN. Spreekt dit je aan of wil je op 

onderdelen iets doen meldt je dan bij: 

Didier Rammers d.rammers@venvn-spv.nl	 

Mobiel 06 51086812 of bij 

Joekie Bruininks	j.bruininks@venvn-spv.nl	

Mobiel 06 51170003

Commissie	PR	zoekt	uitbreiding!	

PR is een van de speerpunten van het beleid van 

het bestuur. Om de service en de communicatie 

naar en tussen leden maar ook niet leden daad-

werkelijk te kunnen verbeteren is de commissie 

op zoek naar uitbreiding. De verwachtte tijdsin-

vestering is 2 tot 4 uur per maand. Heb je ideeën, 

suggesties en lijkt PR je leuk of wens je nadere 

informatie mail dan naar	j.bruininks@venvn-spv.nl

Hier kan jouw oproep staan!! Oproep plaatsen? 

Stuur een mail naar	j.bruininks@venvn-spv.nl

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)
De implementatie van de POH-GGZ functie verloopt moeizaam. In de nieuws-

brief POH-GGZ van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn wordt 

daar aandacht aan besteed. Martien Bouwmans, beleidsmedewerker bij Zorg-

verzekeraars Nederland wordt daarop bevraagd. Aandachtspunten zijn: het wel 

of niet behandelen, de hoogte van de salariskosten, de ballast voor de huisarts 

en de aantrekkelijkheid van de functie voor de huisarts. Verwacht wordt dat 

vervroegd zal worden geëvalueerd om de beleidsregel op een aantal punten bij 

te stellen. Dit zal zeker gunstig uitwerken voor de ervaren SPV die graag in de 

huisartsenpraktijk wil werken, maar dat niet langer vanuit de GGZ organisatie 

zal mogen doen.

Het project Kwaliteitssysteem POH-GGZ dat op initiatief van V&VN-SPV is 

gestart nadert zijn afronding. Met de huidige stagnatie bij de implementatie 

kunnen een aantal onderwerpen nog niet geheel worden afgerond en is nog 

niet helemaal zeker onder welke organisatie het kwaliteitssysteem zal worden 

ondergebracht. Nieuw is wel de start van een Inschrijvingsregister. Elke SPV 

die als POH-GGZ werkt in een huisartspraktijk kan zich digitaal aanmelden op 

http://aanmelding.poh-ggz.nl. Doel van deze registratie is het inventariseren 

van de stand van zaken en het organiseren van landelijke en/of regionale bij-

eenkomsten én als basis voor de start van de kwaliteitsregistratie.

Informatie over de ontwikkeling van de functie en het kwaliteitssysteem kunt u 

vinden op www.poh-ggz.nl.			

Agenda

Seasonschool	2008		

Deskundigheidsbevordering: de SPV in de 1e lijns 

GGZ: Stepped care, POH, Depressie en Succes 

Seasonschool	deel	1 Amsterdam 23 september 2008, 

Bimhuis 

Seasonschool	deel	2 Zwolle 18 november 2008, 

Theater Odeon. Lees meer www.venvn-spv.nl en 

www.seasonschool.nl 

ALV	en	studiemiddag

Donderdag 27 november Algemene ledenvergade-

ring en studiemiddag met als thema seksualiteit. 

Verpleegkundig Specialist Artikel 14 natuurlijk ook in de GGZ 
In de verpleegkundige beroepsgroep is veel gaande rond inhoud, positionering 

en opleiding. Al jarenlang wordt gesproken over de mogelijkheid om in navolging 

van andere beroepen in de gezondheidszorg te komen tot een specialisme 

Artikel 14.

Het ziet er naar uit dat dit voornemen eindelijk concrete vormen gaat aannemen. 

Het College Specialismen Verpleegkunde heeft recent een besluit genomen 

over de indeling voor de algemene gezondheidszorg in vier verpleegkundig 

specialismen voor de wettelijk beschermde titels. Nu is alleen nog de goedkeu-

ring van minister Klink nodig voordat verpleegkundig specialisten zich officieel 

kunnen registreren. Voor de geestelijke gezondheidszorg heeft het College nog 

geen specialismen aangewezen. V&VN bereidt momenteel een aanvraag aan 

het College voor om binnen de GGZ één of meer specialismen aan te wijzen. 

Interesse	in	een	Master	opleiding	Sociale	Psychiatrie??	

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een erkende speci-

fieke Master opleiding en ervaring op het niveau van expert, die individueel 

en zelfstandig patiënten behandelt. Op initiatief van V&VN-SPV werken twee 

Hogescholen samen om de HBO Master Sociale Psychiatrie te ontwikkelen.  

De verwachting is dat in september 2009 de Master opleiding van start zal gaan.

Wij willen graag weten of er onder de leden behoefte bestaat aan een dergelijk 

opleidingstraject. 

Ben je geïnteresseerd en zou je eventueel een dergelijke opleiding willen  

volgen meldt je dan bij Ivonne van der Padt  I.van.der.Padt@hva.nl

De nieuwsbrief is een uitgave van de V&VN afdeling SPV en verschijnt 4 x per jaar en indien wenselijk 
incidenteel. Zijn uw gegevens niet up to date via ‘Mijn V&VN ‘ op de website van www.venvn.nl kunt u 
inloggen als lid en uw persoonlijke gegevens wijzigen. 
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