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Service naar de leden

Dit is de tweede nieuwsbrief van de afdeling 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen 

(V&VNSPV). Met deze nieuwsbrief willen we 

de service en communicatie naar en tussen 

leden maar ook niet leden verbeteren. Deze 

nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en informeert 

over ontwikkelingen in het beroep, regionale- en 

landelijke bijeenkomsten/activiteiten en biedt de 

mogelijkheid om oproepen te  plaatsten. 

We zoeken nog naar de juiste middelen om echt 

iedereen te bereiken. Hierbij dan ook het ver-

zoek 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 nieuwsbrief mogelijk niet ontvangen te 

verspreiden zodat ook zij zich op kunnen geven. 

We zijn benieuwd wat je van de nieuwsbrief vind, 

graag reacties naar:  j.bruininks@venvn-spv.nl

 Nieuws van het bestuur

•  De zomer is weer voorbij, voor de afdeling betekent het dat we na een wat 

rustigere periode weer hard bezig zijn met allerlei ontwikkelingen; de orga-

nisatorische integratie met V&VN, het verpleegkundig specialisme, de eerste 

lijn, het voorschrijven van medicatie door SPV’en en de ontwikkelingen 

rond het kwaliteitsregister zijn op dit moment wel de belangrijkste thema’s. 

We merken dat de samenwerking met V&VN op alle terreinen zijn vruchten 

begint af te werpen. De schaal waarop bijvoorbeeld het kwaliteitsregister 

neergezet kan worden door een potentiële achterban van ruim 350.000 ver-

pleegkundigen en verzorgenden maakt het te verwachten civiel effect groot. 

Ook de keuze om binnen het register met deskundigheidsgebieden te gaan 

werken geeft andere ontwikkelingen zoals het voorschrijven van medicatie 

weer wind in de zeilen. Als afdeling willen we graag voorop lopen bij deze 

ontwikkelingen. Dat kost natuurlijk wel inzet. Daarom was het afgelopen 

jaar  een van de speerpunten om met betaalde krachten te gaan werken. 

Voor mij als zittend bestuurslid is de komst van Joekie Bruininks, onze 

beleidsadviseur heel goed te bemerken. Zij heeft in de afgelopen 9 maanden 

enorm veel werk verzet waardoor we als bestuur weer kunnen besturen 

en als afdeling mee kunnen doen aan deze ontwikkelingen. Vanaf Januari 

zal er ook op het buro van V&VN in Utrecht ondersteuning aanwezig zijn. In 

de volgende nieuwsbrief komen we daar zeker op terug. Hoe het met de 

andere speerpunten uit het jaarplan  2008 is gegaan? Dat presenteren we 

tijdens de ALV op 27 november, dan maken we ook de plannen voor 2009 

bekend. Tot dan! Didier Rammers

•  Even voorstellen!

Ik ben Helmi Savelkoul kandidaat bestuurs-

lid. Vanaf 1982 ben ik werkzaam als SPV 

met ervaring in ouderenzorg, groepswerk,

vrouwenhulpverlening en 1e lijn. Ik heb nu 

een combibaan als uitvoerend SPV in de 

huisartsenpraktijk en als projectleider bij de 

consultatieve dienst van de GGZ Noord- en 

Midden-Limburg.

In mijn uitvoerend werk als SPV ben ik altijd bezig geweest met uitdagingen 

en het opzetten van nieuwe ontwikkelingen. Enkele jaren terug heb ik mij in-

gezet in de ondernemingsraad. Hier is mijn ervaring en het belang van goede 

organisaties en hierin je stem laten horen ontstaan en gegroeid. 

Ik zie dat de sociale psychiatrie steeds meer onder druk komt te staan. 

Het is belangrijk bij de onomkeerbare ontwikkeling van de DBC dat het 

sociale psychiatrisch gedeelte behouden blijft. De sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige is een vak apart. Ik vind dat ik een super baan heb waarbij 

ik steeds met cliënten een eind kan “meelopen”. Hen hierna weer zoveel 

mogelijk de regie terug te geven. We zijn niet gewend om ons zelf te ver-

kopen. In deze tijd van marktwerking is het belangrijk dat wij aan de hand 

van cijfers duidelijk, inzichtelijk maken waar onze krachten liggen.

Ik wil mij via de beroepsvereniging dan ook inzetten voor het behoud van 

waar wij goed in zijn. En dat is het generalistisch sociaal psychiatrisch werk.

Hopelijk zie ik jullie op de ledenvergadering, waar ik mij verkiesbaar zal stellen.

Nieuws uit de regio’s

Regio Zuid-Oost  

Contactpersonen: 

Peter Verberk, p.verberk@smzg.nl

Piet de Luy, pdeluy@rcggz-weert.nl

Agenda: Donderdag 23 april 2009 Bijeenkomst 

voor alle spv’en uit de regio:  ”Bejegening? 

Mij een zorg”?! Locatie Mondriaan te Heerlen.

Regio Noord-Oost 

Friesland: Contactpersoon Anne Kadijk, 

Anne.Kadijk@ggzfriesland.nl

Agenda: Dinsdag 20 januari 2009, Bijeenkomst

Groningen: Contactpersoon: vacant?

Regio Midden 

Contactpersoon: Huub Smits, 

smitsleeuw@casema.nl

Agenda: Donderdag 29 januari 2009 Bijeenkomst 

voor alle spv’en uit de regio

Regio Noord-West 

Noord-Holland: Contactpersonen:  

Jan Adrichem, jan.adrichem@quicknet.nl 

Henk-Willem Klaassen, zeepost5@planet.nl 

Zuid-Holland: Contactpersoon: vacant?

Regio Zuid-West 

Contactpersoon: vacant? 
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Oproepen

Hier kan jouw oproep staan!! Oproep plaatsen? 

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

Uitbreiding Kwaliteitsregister V&V met deskundigheidsgebieden 
Op dit moment loopt een project om het kwaliteitsregister uit te breiden met 

diverse deskundigheidsgebieden. Hiermee komt de projectgroep de verschil-

lende afdelingen die gepleit hebben voor een eigen deskundigheidsregistratie, 

zoals de afdeling SPV, tegemoet. Het belang van deze uitbreiding ligt naast de 

kwaliteitsimpuls voor onze  afdeling, vooral op het gebeid van de erkenning. Op 

het moment dat we ons eigen deskundigheidsgebied op een duidelijke manier 

kunnen profi leren en daar opleidings- en nascholingseisen aan kunnen kop-

pelen zal dat naar verwachting erkenning van het beroep bevorderen. We zijn 

op dit moment vol in overleg met de projectgroep over  hoe een en ander in te 

richten en de fi nanciële consequenties. Ook willen we natuurlijk weten of we 

ons eigen register kunnen integreren binnen het kwaliteitsregister. We staan 

als afdeling achter deze ontwikkeling maar zijn ook afhankelijk van de keuze 

die andere afdelingen maken. We  hopen dat ook andere afdelingen zoals de 

ambulancezorg, justitieel- , Dialyse en Nefrologie -en militair verpleegkundigen 

er in meegaan.  Hoe groter de deelname hoe groter het civiel effect.

Spv en zelfstandige praktijk  
Inmiddels zijn op centraal niveau binnen V&VN  de ontwikkelingen, voor 

verpleegkundigen en verzorgenden die als zelfstandige werkzaam zijn, in een 

stroomversnelling gegaan.  

•   V&VN heeft voor zelfstandigen in de verpleging en de verzorging een eigen 

klachtenregeling opgezet zie http://www.venvn.nl/Vakdossiers/Zelfstandigen/

Klachtenregelingzelfstandigen/tabid/2180/Default.aspx

•   Netwerken en ervaringen uitwisselen kan via de digitale nieuwsgroep V&VN 

Zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden. Via de  nieuwsgroep 

kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld en kwesties aan de orde 

komen die we beter gezamenlijk via V&VN kunnen aanpakken. 

  We adviseren jullie je aan te melden en je ervaringen te delen 

 http://www.venvn.nl/Vakdossiers/Zelfstandigen/tabid/2179/Default.aspx

•   Zelfstandigen kunnen via V&VN advies krijgen over korting op fi nanciële 

producten en diensten van VVAA via www.venv-fi nancieel.nl. zoals verzeke-

ringen voor arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid. 

•   Momenteel onderzoekt V&VN de mogelijkheden om de door zelfstandigen 

verleende zorg direct toegankelijk te maken, zodat zelfstandigen recht-

streeks bij zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen declareren en niet 

langer aangewezen zijn op bemiddelingsbureaus. 

•   Op de website van de afdeling is een is een dossier geopend waar meer 

informatie is te vinden Ga daarvoor naar www.venvn-spv.nl en kies dan uit 

het linkermenu voor Vakdossiers. 

Agenda

Seasonschool 1 groot succes!!

Inmiddels is de landelijke tour van de Seasonschool 

1 afgerond en geëvalueerd. Gemiddeld waardeerden 

de bezoekers het programma met een 8.1. Zestig 

tot tachtig bezoekers per keer bezochten de Season-

school die inhoudelijk gericht was op de SPV in de 

1e lijns GGZ. De Seasonschool kende een sterk 

programma door een interessante mix van inhoud 

(Methodiek van de vrijgevestigde SPV, Oplossings-

gerichte benadering, Combinatie pijn en depressie), 

huidige ontwikkelingen (Stepped care en Zorgver-

zekeraar over POH-GGZ) en motivatie (Tom van ’t Hek

en Marius Gosschalk). De eerste bijeenkomst van 

Seasonschool 2 staat gepland op 18 november 2008 

in Zwolle. Opgeven kan via www.seasonschool.nl. 

SPV aan ZEE   Nascholing in samenwerking met 

Lilly Nederland 6 en 7 November.

ALV  27 november Algemene Ledenvergadering 

van 10.00 -12.15 uur Musketon Utrecht Lunetten 

Studiemiddag Seksualiteit in de sociale psychiatrie

Donderdag 27 november van 13.00 -17.00 uur 

Musketon Utrecht Lunetten

Nederland Congres Sociale Psychiatrie op 10 en 11 

maart 2009 Amsterdam Rai. Informatie www.ncsp.nl

 Medicatie voorschrijven !
   Op dit moment loopt er een aanvraag om de bevoegdheid van 

SPV’en voor het voorschrijven van medicatie te regelen. Afgelopen 

jaar is er een wetsvoorstel aangenomen waarin geregeld wordt 

dat bepaalde groepen verpleegkundigen binnen hun eigen des-

kundigheidsgebied medicatie mogen gaan voorschrijven. Eisen 

die aan die groepen gesteld worden zijn: dat je het eigen des-

kundigheid gebied omschreven hebt, (zie ook kwaliteitsregister) 

het voorschrijven of daarbij betrokken zijn al praktijk is en dat er 

voldoende opleiding genoten is. Ook moeten er goede afspraken 

met de KNMG gemaakt worden. Voor de SPV zou dat kunnen 

gaan betekenen dat je in de crisisdienst niet voor elke oxazepam 

een achterwacht hoeft te bellen en dat je een depotpoli binnen de 

  kaders zelfstandig kunt draaien of herhalingsrecepten kunt uit-

schrijven. Het voordeel voor cliënten is dat ze niet lang hoeven 

wachten of extra afspraken hoeven maken. Dat werkt weer drempel-

  verlagend en therapietrouw verhogend. Als we als beroepsgroep 

in aanmerking gaan komen voor deze bevoegdheid zal het niet 

zo zijn dat alle SPV’en straks automatisch medicatie mogen gaan 

voorschrijven. Er zullen eisen gesteld worden aan scholing op het 

gebied van farmacologie. Dat kan betekenen dat je nog een na-

scholing moet doen. Wij zijn op zoek naar SPV’en uit de crisisdienst 

en langdurige zorg die mee willen werken aan de aanvraag en 

vooral de dagelijkse praktijk kunnen weergeven.Verwachte tijdsin-

vestering: 4 tot 8 uur Je kunt je opgeven bij: d.rammers@tiscali.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. Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar:
ledenservice@venvn.nl of bel 030 291 90 50


