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Jouw service ..….
actualiseer je gegevens!
Mooi, overzichtelijk en informatief! Een aanwinst
voor onze drukke beroepsgroep is een van de
complimenten die het bestuur heeft ontvangen
op de digitale nieuwsbrief van de afdeling. Helaas
uit de praktijk blijkt dat de nieuwsbrief maar
door een deel van de leden wordt ontvangen.
Verbeteren van de communicatie en de service
middels een nieuwsbrief is een mooi streven
maar zonder actuele gegevens van de leden een
doodlopende weg. Om de weg toegankelijk te
maken hebben we je actuele gegevens nodig.
Als service heb je onlangs per post een ledenpas
ontvangen met je inloggegevens.
Jouw service ……gebruik de ledenpas en actualiseer je gegevens en indien je dit wenst wijzig je
wachtwoord!!

Nieuws uit de regio’s
Regio Zuid-Oost
Contactpersonen:
Peter Verberk, p.verberk@spv.venvn.nl
Piet de Luy, p.d.luy@spv.venvn.nl
Agenda: 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,
a.kadijk@spv.venvn.nl
Groningen: Contactpersoon: vacant?
Regio Midden
Contactpersoon: Huub Smits,
h.smits@spv.venvn.nl
Agenda: Donderdag 29 januari 2009 j.l.
voor alle spv’en uit de regio
Regio Noord-West
Noord-Holland: Contactpersonen:
Jan Adrichem, j.adrichem@spv.venvn.nl
Henk-Willem Klaassen, h.w.klaassen@spv.venvn.nl
Agenda: Bijeenkomst 26 mei 2009 14.00-1700 u
Nadere info volgt
Zuid-Holland: Contactpersoon: vacant?
Regio Zuid-West
Contactpersoon: vacant?

Nieuws van het bestuur
• Als de nood het hoogst is....
	Beste collega’s, ik weet niet hoe het jullie vergaat maar overal waar ik kom
hoor ik weinig positieve geluiden uit het werkveld. Hoge productiedruk
en toenemende bureaucratie lijken de tol te zijn van de invoering van het
nieuwe zorgstelsel en de marktwerking in de GGZ. De principes onder het
zorgstelsel: solidariteit en verantwoordelijkheid zijn in ieder geval niet weggelegd voor de professionals die de zorg moeten leveren, Steeds meer
verantwoording, lineair denken en prestatie- en kwaliteitsmanagement zijn
hun lot. Zo langzamerhand gaat de bezieling en passie plaatsmaken voor
efficiency en nut. Een doodlopende weg. Maar zoals ik me nog heel goed
uit de lessen crisishulpverlening kan herinneren: als de nood het hoogst
is de motivatie voor verandering het sterkst. We krijgen dan ook steeds
meer vragen over vrije vestiging, de ontwikkelingen in de eerste lijn en ZZP
constructies. Ontwikkelingen waar andere verpleegkundigen ons al voor
gingen. We kijken als afdeling van VenVN dan ook niet zozeer binnen de
GGZ afdelingen maar steeds meer daarbuiten. Dat geldt voor ontwikkelingen rond medicatie voorschrijven waar de long- en diabetesverpleegkundigen voorop lopen maar ook naar ontwikkelingen als self-management in de
chronische zorg.
	Met de komst van Gea, ze stelt zich hieronder voor, als secretaresse op
het kantoor van V&VN hebben we deels afscheid genomen van jarenlange
geweldige ondersteuning door het servicebureau in Eindhoven. Joke stopt
met haar werkzaamheden voor de vereniging. Frans van Vugt blijft nog een
aantal taken voor ons uitvoeren maar de communicatie met de leden loopt
nu via Gea en de ledenservice. Hier zijn we de hele week bereikbaar. Voor
ons als afdeling is het van groot belang dat je ook bereikbaar voor ons bent.
We krijgen regelmatig vragen voor deelname aan nieuwe ontwikkelingen,
onderzoek of voorlichting. Dus als je je gegevens nog niet geactualiseerd
hebt op de site. Doe het alsjeblieft nu gelijk. Het is een van de manieren om
ons te laten zien.
	Zoals je ziet zitten we volop in de veranderingen, als SPV weet je dat veranderingen niet uit de lucht komen vallen, hoe lang mensen hun gewoontes
of gedrag kunnen blijven vast houden. Verandering daar moet je energie in
stoppen maar er is ook moed nodig om de dingen anders te doen of andere
dingen te gaan doen. Ik wens iedereen dan ook heel veel moed toe.
Didier Rammers Voorzitter
•	Even voorstellen!
Beste SPV leden, mijn naam is Gea Bosma. Vanaf
december 2008 geef ik de afdeling SPV 4 uur per week
secretariële ondersteuning. Sinds 2001 ben ik al werkzaam bij V&VN dat heette toen nog AVVV. Ik ben daar
begonnen als directiesecretaresse en momenteel ben ik
coördinator van het team Officemanagement.
Wat over mezelf. Ik ben 36 jaar, getrouwd en ik heb twee
zoontjes Dani en Timo. Hebben jullie nog vragen, dan
kunnen jullie die natuurlijk gewoon altijd aan mij stellen. Ik ben bereikbaar
via T (030) 291 90 50 of per mail informatiecentrum@spv.venvn.nl
Groetjes Gea Bosma
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Kwaliteitsregister
uitgebreid met deskundigheidsgebied SPV !

Seminar voor iedereen die een bedrijf
in de zorg wil starten

De uitbreiding van het Kwaliteitsregister V&V met deskundigheidsgebieden
gaat definitief door. De planning is dat SPV’en zich vanaf 5 oktober 2009
kunnen gaan inschrijven. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar je als SPV vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering
en je eigen deskundigheid aantoonbaar kan bijhouden. Dit is noodzakelijk want
als SPV sta je voor de best mogelijke zorg. Maar voordat de eerste SPV kan
worden ingeschreven is er voor het bestuur nog een heel traject te gaan van
het formuleren van opleidingseisen, het accrediteren van de bij- en nascholing
maar ook het proces van het integreren van ons eigen register binnen het kwaliteitsregister. We houden jullie op de hoogte! Meer lezen over het Kwaliteitsregister V&V? Kijk dan op www.kwaliteitsregistervenv.nl

In samenwerking met V&VN organiseert de Kamer
van Koophandel Midden Nederland een seminar
voor iedereen die een bedrijf in de zorg wil starten.
Als zelfstandig verpleegkundige of verzorgende sta
je er vaak alleen voor. Keuze voor het ondernemerschap is moedig, maar levert ook een extra zorg op.
Wat moet er in de boekhouding, welke kosten mag
ik aftrekken, hoe zit het met de VAR? En terwijl je
probeert de obstakels zo goed mogelijk te nemen,
lees je in de krant van allerlei nieuwe en zorgelijke
ontwikkelingen, waar je de gevolgen niet goed van
kan inschatten.

Waar blijft de SPV in de eerste lijn?
Versterking van de eerstelijns GGZ. Te pas en te onpas wordt de SPV genoemd
als één van de kerndisciplines. De praktijk en werkelijkheid van alle dag laat
echter een heel ander beeld zien. Dat vraagt om aandacht en actie.
Vanuit het bestuur van V&VN-SPV wordt duidelijk geïnvesteerd op de positionering van de SPV in de eerste lijn. Maar zoals altijd is het ook hier de financiering die belemmerend werkt, alle goede bedoelingen van de minister en de
beleidsambtenaren bij VWS ten spijt.
Door het uitblijven van financiering wordt de rechtstreekse toegankelijkheid
van de SPV in de eerste lijn belemmerd. Pogingen om dit op een andere wijze
te ontwikkelen zijn gestagneerd. De functie van de eerstelijns SPV, zoals door
Movisie omschreven kan op dit moment nog steeds niet worden uitgevoerd.
Dat is natuurlijk een onwenselijke situatie en moet onder de aandacht komen
van de beleidsmakers, de politiek en vooral de cliëntenorganisaties. Uiteindelijk
blijft de sociaal psychiatrisch verpleegkundige zorg voor de burger in Nederland
beperkt tot de tweedelijns GGZ met een tweedelijns DBC financiering. Zie ook
de ‘Opinie’ van Frans Verberk in Psy van november 2008; ‘De SPV hoort in de
wijk’. Het bestuur van V&VN-SPV beraadt zich op acties.
Suggesties, en beter nog: participatie wordt zeer op prijs gesteld!!

V&VN wil je laten weten acher je keuze te staan om
zelfstandige te worden en wil je ondersteunen in je
ondernemerschap maar onze standaardvoorlichting
schiet tekort in een sector waar zoveel gebeurt
en waar zoveel specifieke regelgeving voor geldt.
Daarom nodigen we je graag uit voor een speciale
avond voor verpleegkundigen en verzorgende over
Ondernemerschap in de Zorg.

Programma
•	Rob van der Peet van de beroepsvereniging
(V&VN) gaat in op de actualiteiten en de specifieke regelingen in de zorg.
•	Menno Rolloos van Helder (KvK) maakt u wegwijs
in de financiële en fiscale aspecten van ondernemerschap in de zorg.
Kosten: €30.00
Donderdag 12 maart 2009 van 19:00 - 22:00 uur
KvK, Kroonstraat 50, 3511 RC Utrecht
Aanmelden kan via www.kvk.nl/mn-zorg.

Verslag Nascholing: “Therapietrouw: trouw aan wie?”
Op 6 en 7 november j.l. organiseerden de V&VN-SPV en Lilly
Nederland de jaarlijkse nascholing voor sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen. Vijftig collega’s verkeerden in de bevoorrechte
positie om hierbij aanwezig te zijn. Zij waren unaniem van mening
dat de voorbereidingscommissie in staat was om een verantwoord en actueel programma samen te stellen.
En Lilly Nederland bleek als vanouds weer een uitstekende gastheer. In tegenstelling tot de vorige nascholing – welke een veel
meer interactief karakter had – was ditmaal gekozen voor een
meer traditionele opzet. Sprekers en workshopleiders waren in
staat om theoretische achtergronden te vertalen naar de praktijk
van alledag. Lezingen en workshops sloten naadloos op elkaar
aan, waardoor een samenhangend geheel ontstond.
De eerste dag bestond uit lezingen, de volgende dag stonden
workshops centraal.

Didier Rammers (voorzitter V&VN-SPV) schetste de recente ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep. Vervolgens ging Lex
Wunderink (psychiater) in op de neurobiologie en vroege detectie
van psychoses, en het verantwoord stoppen met medicatie.
Gerard Lohuis (dagvoorzitter) interviewde familie Henkelman,
waarbij het belang van de alliantie tussen hulpverlener en familie
centraal stond. Marcel Kik (rayonmanager Lilly Nederland) introduceerde de SWN-tool, een gebruiksvriendelijk instrument om het
subjectieve welbevinden te meten. In het “Lagerhuisdebat” werd
gediscussieerd over actuele thema’s zoals medicatie voorschrijven
door SPV-en, en de disbalans tussen registratie en zorgverlening.
Tijdens de workshops werd aandacht besteed aan (en geoefend
met) Moreel Beraad, Socratisch motiveren en Herstelmethode.
Tenslotte ging Jules Tielens (psychiater) in op de attitude: “open
met geringe distantie”. Paul Hemels

Voor een uitgebreid verlag: zie de volgende uitgave van “Sociale Psychiatrie”, het afdelingsblad van de V&VN-SPV (maart/april 2009)
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Een Master SPV en het verpleegkundig specialisme GGZ
Op 26 januari heeft het College Specialismen Verpleegkunde de Aanvraag tot
Aanwijzing deelgebied GGZ als specialisme vastgesteld en zal de aanvraag
ter besluitvorming voorleggen aan de minister. Ervan uitgaande dat de minister
instemt met dit besluit, betekent dit dat de registratiecommissie van start kan
gaan met het registreren van de Verpleegkundig Specialist in de GGZ.
Kan ik als SPV ook in aanmerking komen voor deze registratie? Zult u zich
afvragen.
Ja dat kan, maar alleen via een daartoe erkende opleidingsroute. Dat kan betekenen dat deze opleiding geheel of voor een deel nog gevolgd moet worden.
Dat bepaalt de opleiding aan de hand van een onafhankelijk afgenomen
assessment van de eerder verworven competenties. Voor de SPV is dus van
belang welke opleiding dat dan kan zijn. Vanuit V&VN-SPV wordt ingezet op
een opleidingsroute die aansluit en inhoudelijk past bij de bestaande opleidingen,
maar vooral bij het sociaal psychiatrisch kennisdomein.
De Hogeschool van Amsterdam heeft het initiatief genomen tot het inrichten
van een HBO-Master SPV. Door het bestuur van V&VN-SPV wordt dit initiatief
van harte ondersteund. Met een dergelijke opleiding kunnen die SPV’en die dat
willen hun beroepsuitoefening nog verder uitdiepen en op een hoger niveau
brengen. Daarmee krijgen zij tevens toegang tot registratie als Verpleegkundig
Specialist, deelgebied GGZ.
De erkenning van de opleiding tot registratie in het kader van het specialisme
is voor het bestuur een pré, maar niet de belangrijkste beweegreden om een
HBO-Master SPV te willen ontwikkelen. Het bestuur is er van overtuigd, dat
de ontwikkeling en implementatie van het sociaal psychiatrisch kennisdomein
nog vele uitdagingen en kansen te bieden heeft. Het is vooral dit inhoudelijk en
professioneel belang waartoe de SPV wordt uitgedaagd.
Uit de eerdere belangstellingsenquête zijn 50 potentiële kandidaten naar voren
gekomen. Dit zijn de pioniers, die deze uitdaging aan willen gaan. Er zullen er
zeker nog vele volgen. Informatie over de HBO-Master SPV is te verkrijgen bij
I. van der Padt, Hogeschool van Amsterdam. i.van.der.padt@hva.nl
Voor meer informatie over het Verpleegkundig Specialisme raadpleeg:
www.verpleegkundigspecialismen.nl

Knelpunten regeling POH GGZ opgelost!
Vanwege de stagnerende implementatie is de beleidsregel vervroegd geëvalueerd
door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).Dit heeft een aantal verbeteringen
opgeleverd die de functie voor de SPV interessant kunnen maken.
De salariskosten zijn opgehoogd naar schaal 60 CAO GGZ; limitering van het
aantal consulten is opgeheven; het is uitdrukkelijk wel mogelijk te behandelen
als onderdeel van huisartsenzorg en de POH-GGZ mag nu ook door een faciliterende organisatie worden ingezet. De POH-GGZ functie is hiermee voor de
SPV inhoudelijk, financieel en qua arbeidsvoorwaarden een stuk aantrekkelijker
geworden. Lees meer www.nza.nl/nza/Nieuws/POHGGZ
Het bestuur ziet deze ontwikkeling als een kans voor de 1e lijns SPV en wil graag
in contact komen met de leden die als POH-GGZ werken of daar belangstelling
voor hebben. Het bestuur roept die leden op zich te melden via de website
www.pohggz.nl
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Verslag van de studiemiddag V&VN-SPV
27-11-2008 met als thema seksualiteit
Ondanks een wat lagere opkomst dan gebruikelijk
kijkt de studiemiddagcommissie terug op een zeer
geslaagde middag; In een prettige en goede sfeer
is het thema seks en seksualiteitsbeleving door inspirerende sprekers even uit de taboesfeer gehaald
voor het volledig verslag. Kijk verder voor een kort
verslag op http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/
nieuwsbrief-venvn-spv003-sm.pdf

Oproepen
De studiemiddagcommissie is dringend op zoek
naar uitbreiding. Heb je ervaring en/of lijkt het je
leuk om het deskundigheidsniveau van de beroepsgroep mee op peil te houden door het organiseren
van studiebijeenkomsten mail dan naar:
informatiecentrum@spv.venvn.nl.
Unieke kans voor SPV-en om een bijdrage te leveren
aan de totstandkoming van het deskundigheidsgebied SPV in het kwaliteitsregister. Het bestuur heeft
ook jullie deskundigheid hierin nodig. Interesse!
Meldt je aan via informatiecentrum@spv.venvn.nl
Bestuur roept leden op die werken als POH-GGZ of
daar belangstelling voor hebben zich te melden via
www.pohggz.nl
SPV-en met specifieke expertise op gebied van
behandeling en beoordeling van suïcidaal gedrag.
In april 2009 wordt gestart met de ontwikkeling van
de multidisciplinaire richtlijn behandeling en beoordeling van suïcidaal gedrag. De subsidie hiervoor
is verkregen door de NVVP. Er is een richtlijnwerkgroep die het feitelijke werk gaat doen. Daarnaast is
er een klankbordgroep. Voor beide groepen worden
SPV’en gezocht. Iets voor jou? Graag je reactie voor
half maart naar informatiecentrum@spv.venvn.nl.
Hier kan jouw oproep staan!! Oproep plaatsen?
Stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl.

Agenda
ALV 28 mei 2009
Spv en zelfstandige praktijk
Donderdag 12 maart 2009 seminar voor iedereen
die een bedrijf in de zorg wil starten

De nieuwsbrief is een uitgave van de V&VN afdeling SPV en verschijnt 4 x per jaar en indien wenselijk
incidenteel. Zijn je gegevens niet up to date via ‘Mijn V&VN’ op de website van www.venvn.nl kun je
inloggen op je eigen account en je persoonlijke gegevens wijzigen.Vragen of opmerkingen? Stuur een
e-mail naar ledenservice@venvn.nl Of bel (030) 291 89 00

Nationaal congres Sociale psychiatrie 10-11 maart
(gecanceld)

