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Steeds meer spv’en lezen de
nieuwsbrief!
Maar het kan altijd nog meer! We willen je
daarom vragen de nieuwsbrief uit te printen en onder collega´s die de nieuwsbrief
mogelijk niet ontvangen te verspreiden
zodat ook zij zich op kunnen geven.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Voor nu een hele goeie zomer!!!!

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: Nog niet bekend
Regio Noord-Oost
Friesland: Contactpersoon Anne Kadijk,
a.kadijk@spv.venvn.nl
Agenda: Nog niet bekend
Groningen: Contactpersoon: vacant?
Regio Midden
Contactpersoon: Huub Smits,
h.smits@spv.venvn.nl
Agenda: Nog niet bekend
Regio Noord-West
Noord-Holland: Contactpersonen:
Jan Adrichem, j.adrichem@spv.venvn.nl
Henk-Willem Klaassen,
h.w.klaassen@spv.venvn.nl
Agenda: Bijeenkomst 12 november
“Het sociaal psychiatrisch gedachtegoed’.
Zuid-Holland: Contactpersoon: vacant?
Regio Zuid-West
Contactpersoon: vacant?

Nieuws van het bestuur
Beweging?!
Met enige twijfel zoek ik naar een geschikte titel voor dit stukje, wordt het Beweging?!
of Oogstmaand. Misschien is het voor oogstmaand nog net iets te vroeg; juli is de
oogstmaand en het is pas juni, maar de ervaringen en berichten van de laatste weken
stemmen positief. Er is veel in beweging zowel binnen de afdeling als daarbuiten.
Binnen de afdeling loopt de integratie met V&VN goed, de regionale bijeenkomsten
worden goed bezocht evenals de studiemiddag, het eigen deskundigheidsgebied
binnen het kwaliteitsregister komt eraan. Afgelopen week heeft de inspectie het
Kwaliteitsregister V&V erkend als professionele standaard, een groeiend aantal
werkgevers ziet de toegevoegde waarde van het Kwaliteitsregister V&V en biedt de
verpleegkundigen en verzorgenden in hun instelling een inschrijving in dit register
aan. Ook gloort er licht in de zelfstandige vestiging van spv’en in de eerste lijn. Want
hierin liften we stevig mee op de inspanningen van V&VN voor zelfstandige contractering. Afgelopen week is het Platform Zelfstandigen opgericht en liet de minister zich
positief uit over die zelfstandige contractering van verpleegkundigen. Daarnaast gaan
we onderzoeken of keten DBC’s voor langdurige zorg in de ggz mogelijkheden bieden.
De ervaring leert dat dit soort processen lang duren en dat je niet altijd verzekerd bent
van een goede oogst. Maar wie altijd op de wind en de wolken let zal zaaien noch
oogsten zo wist mijn opa heel lang geleden al.
Didier Rammers Voorzitter

SPV
Kwaliteitsregister Nog 100 dagen tot de...............opening!
In de week van 5 oktober wordt het deskundigheidsgebied SPV in het kwaliteitsregister
van V&V geopend!! Vanaf dan kunnen spv’en zich massaal gaan registreren en zo
hun vak gaan bij houden op het speciﬁek vakgebied SPV. Het bestuur ziet dit als een
kans en een extra kwaliteitsimpuls voor spv’en om hun deskundigheid op peil te houden
en vakbekwaamheid zichtbaar te maken. Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling
op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het BIG-register stelt voor
herregistratie alleen een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in vijf jaar tijd
een bepaald aantal uren werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen. Maar werkervaring alleen is niet genoeg om patiënten en cliënten
deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Verpleegkundigen
en verzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak.
Spv’en zijn zelf natuurlijk verantwoordelijk voor het verwerven en onderhouden van
deskundigheid, de beroepsvereniging deﬁnieert wat onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening van SPV wordt verstaan en stelt hiervoor kwaliteitsrichtlijnen op.
Geregistreerde spv’en kunnen zo - aan de hand van deze kwaliteitsrichtlijnen - zelf
verantwoorden dat zij deskundig zijn (en blijven) op het SPV vakgebied en dit naar
buiten toe zichtbaar maken. De V&VN-SPV ondersteunt spv’en daarbij door de
mogelijkheid te bieden zich te laten inschrijven in het deskundigheidsgebied SPV van
het kwaliteitsregister V&V. In september ontvangen alle leden hierover een persoonlijk
schrijven.Voor meer informatie kijk op > www.kwaliteitsregistervenv.nl
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Geslaagde regio bijeenkomst in Noord-Holland

Door regio N NW is op 26 mei 2009 een eerste regiobijeenkomst georganiseerd.
De bijeenkomst was een groot succes, mede vanwege het feit dat er 50 sociaal
psychiatrisch verpleegkundigen bij elkaar waren. In een strandtent bij Castricum
aan Zee werd geregeld verzucht dat het erg prettig was om elkaar weer eens te
ontmoeten en inhoudelijk met het vak bezig te zijn.
Na een inleiding door de organiserende spv’ n hield Renee Wolters (spv bij
GGZ NHN, kortdurende zorg) een lezing over zijn ontwikkeling als spv in de
afgelopen twaalf en een halve jaar. Daarin schetste hij een beeld waarin hij
eerst allerlei taken had van preventie, crisis dienstverlening, huisbezoeken etc.
Gaande de jaren zijn er steeds meer en meer taken vanaf gegaan, door reorganisaties, divisiestructuren, keuzes, etc. Er was een boeiende discussie nadien
over het speciﬁeke van de spv in de praktijk. Welke sociaal psychiatrische
taken worden er nog wezenlijk gebezigd door de spv in de praktijk? Dit gaf de
aanwezigen stof tot nadenken.
Ingrid Tesselaar (teamleider en spv Indigo, Beverwijk) gaf een boeiende lezing
over de praktijk van Indigo. Een organisatie die in de eerste lijn burgers(alle
leeftijden) kortdurende begeleiding en behandeling geeft. Begeleiding en
behandeling waarin onder andere empowerment erg voorop staat. Het leek
met deze lezing dat de spv in de praktijk van Indigo wel weer terug gaat naar
het echte sociaal psychiatrische werk. Tot slot liet Annelies Veldman (spv
Menthos en Parnassia)ons zien hoe zij de afgelopen jaren veel moeite heeft
gedaan om met een zelfstandige praktijk te starten. Zij liet ons de liefde en
de enorme inzet zien, maar ook de frustraties die zij heeft ondergaan om een
zelfstandige praktijk te beginnen. Daar waar er een marktwerking is, het wordt
ons niet vanzelf makkelijk gemaakt. Toch deed Annelies een beroep om na te
denken aan deze ontwikkeling en in zee te gaan met collega’s om een zelfstandige praktijk te beginnen.
Na de pauze gaf Miranda Middag ons een lachworkshop. Een erg boeiende
en leuke workshop die behalve het lachen waard was, ook erg informatief was
over ons welzijn (wist je dat de gemiddelde mens heden ten dage nog maar
6 minuten per dag lacht?). Met veel opgewekte energie kon iedereen weer
huiswaarts. De middag is erg positief gewaardeerd. Iedereen vond het de
moeite waard en vind tweemaal per jaar deze regiobijeenkomst zeer zinvol.
Gerda van der Zande, Jan Adrichem en Henk-Willem Klaassen
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De POH-GGZ in de praktijk!
Het bestuur ziet de functie POH-GGZ als een kans
voor de eerstelijns spv. De vraag is of we deze kans
ook (kunnen) pakken.
Het bestuur wil daarom de leden hierin steunen en
heeft de volgende vragen over hoe het nu gaat in
de praktijk rondom de POH GGZ.
Wij willen graag weten of er behoefte is aan een
eventuele nieuwsgroep of platform waarin de spv’en
hun vragen opmerkingen, zorgen, aanbevelingen
kunnen delen met elkaar. Heb je vragen rondom
werkgeverschap? Wat zijn de vragen?
Heb je behoefte aan een regelmatig terugkerende
thema bijeenkomst waarbij de ontwikkeling rondom
de functie POH-GGZ centraal staat; uitwisseling
van ideeën, aanpak etc.
Heb je behoefte aan andere scholing en waarin dan?
Is er behoefte aan intervisie of andere vormen
kwaliteitsbewaking?
We willen deze vragen graag inventariseren.
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en het competentieproﬁel verwijzen we je graag
naar > www.POH-GGZ.nl
Jullie kunnen je reactie e-mailen tot 1 augustus
naar > h.savelkoul@spv.venvn.nl
Hierna zal het bestuur met een voorstel komen over
het verdere beleid rondom de POH-GGZ.

Regio ZUID-OOST Geslaagd Symposium
“Bejegening mij een zorg”
23 april heeft de werkgroep zuid-Oost een geweldig
inspirerend symposium verzorgd.
Het thema “Bejegening mij een zorg” werd van
verschillende kanten belicht. Het lijkt zo van zelf
sprekend. Deze dag maakte duidelijk dat, dat niet
altijd zo is. Een van de conclusies was dan ook dat
bejegening op de agenda hoort bij intervisie.
De dag had een prettige opbouw met in de middag
een interactief gedeelte.
Daarnaast werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar weer te ontmoeten, oud collega`s
te spreken en van gedachten te wisselen.
De dag was perfect verzorgd.
Als bestuur bedanken we dan ook de werkgroepleden die dit verzorgd hebben.
Helmi Savelkoul
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Agenda

Interesse in een masteropleiding SPV?
Vanaf 10 juni is de titel verpleegkundig specialist
geestelijke gezondheidszorg erkend door minister
Klink van VWS. Het ministeriële besluit is gepubliceerd in > de Staatscourant.
De Hogeschool van Amsterdam heeft het initiatief
genomen tot het inrichten van een HBO-Master SPV
dat is een van de voorwaarden tot erkenning van
het verpleegkundig specialisme art. 14 wet BIG.
Door het bestuur van V&VN-SPV wordt dit initiatief
daarom van harte ondersteund. Met deze opleiding
kunnen spv’en die dat willen hun beroepsuitoefening
nog verder uitdiepen en op een hoger niveau brengen.
Alvorens een dergelijke opleiding van start kan
gaan is het nodig om zicht te krijgen op het aantal
spv’en die deze opleiding willen volgen. Op dit
moment hebben zich 25 geïnteresseerden gemeld.
Het bestuur roept daarom, alle overige geïnteresseerden, op om hun belangstelling kenbaar te
maken bij Ivonne van der Padt.
Informatie over de HBO-Master SPV is tevens te
verkrijgen bij I. van der Padt, Hogeschool van
Amsterdam. > i.van.der.padt@hva.nl

Nascholing 5 en 6 november: SPV aan Zee!
Jaarlijks organiseerde Lilly in samenwerking met de
afdeling een twee of driedaagse nascholing.
De toegang tot deze nascholing verliep altijd op uitnodiging. Dit jaar gaat daar verandering in komen.
De organisatie ligt nu bij onze afdeling en deelname
zal plaatsvinden op volgorde van inschrijving. Het
programma is op dit moment zo goed als klaar en
dat betekent dat de folder binnen enkele weken de
deur uit gaat. Er zijn 70 plaatsen dus….wil je twee
dagen inhoudelijk met je vak aan de gang maar ook
bijpraten met collega’s uit het land reserveer 5 en 6
november alvast in je agenda en hou je brievenbus
in de gaten!

Meelezers gezocht! voor update richtlijn Schizofrenie!
Dit jaar wordt de richtlijn schizofrenie herschreven.
Door een actieve houding zitten we als (sociaal
psychiatrisch) verpleegkundigen met een stevige
delegatie aan tafel met als doel het verpleegkundige
handelen in de richtlijn op te nemen. We zoeken
nog meelezers die de conceptversies willen lezen
en becommentariëren. Heb je interesse meld je bij
> informatiecentrum@spv.venvn.nl
Meedenken en schrijven aan het nieuwe beleidsplan!
Het bestuur is weer voorbereidingen aan het treffen
voor het schrijven van het nieuwe beleidsplan 20102013 Het schrijven van een beleidsplan brengt veel
(denk) werk met zich mee.
Het bestuur is dan ook op zoek naar spv’en die
hieraan een bijdrage willen leveren. Heb je interesse
mail dan naar > informatiecentrum@spv.venvn.nl
Nieuwe wervingsfolder gereed in augustus!
Vanaf augustus is de nieuwe wervingsfolder voor
potentiële nieuwe leden beschikbaar met up to date
informatie over de afdeling SPV. De folders zijn gratis op te vragen bij > informatiecentrum@spv.venvn.nl
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Bijeenkomsten voor Zelfstandigen
In het najaar organiseert V&VN bijeenkomsten
door het hele land over de beroepsinhoudelijke, de
ﬁnanciële, de administratieve en de ﬁscale kant van
het ondernemend verplegen en verzorgen.
> Lees meer over deze bijeenkomsten en het platform
1 september 2009, regio Amsterdam
1 oktober 2009, regio Midden-Oost
3 november 2009, Noord-Holland
ALV en studiemiddag
26 november 2009

Contactgegevens
Secretariaat V&VN-SPV
Gea Bosma
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Postbus 8212, 3503 RE Utrecht
T (030) 291 90 96
> informatiecentrum@spv.venvn.nl
> www.venvn-spv.nl

Verspreid deze nieuwsbrief
onder je collega’s

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?
Over lidmaatschap stuur een e-mail naar ledenservice@venvn.nl Of bel (030) 291 89 00.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de afdeling stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

