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 Nieuws van het bestuur

 Back to the Roots!!
Dit voorjaar deed een circulaire van Zorgverzekeraars Nederland de ronde waarin 
voorgeschreven werd dat enkel  psychiaters, klinisch psychologen en de vrijgevestigd 
psychotherapeut als hoofdbehandelaar binnen de tweedelijns GGZ kunnen optreden.
Enkel hoofdbehandelaars kunnen DBC’s openen. Zo´n klein aantal is voor de zorg-
verzekeraars wel makkelijk maar voor de GGZ onwerkbaar. Na protesten vanuit GGZ 
Nederland, waarin verpleegkundigen in eerste instantie niet eens genoemd werden, 
is men nu in gesprek gegaan over wie wel en wie niet. 
Als je je gaat verdiepen in, wie-wat-wel of  niet mag, kom je in een moeras van bevoegd- 
en bekwaamheden terecht. Bevoegdheid bepaalt of je bepaalde handelingen mag 
uitvoeren. Je bevoegdheid is geregeld in de wet BIG als je tenminste tot de acht 
beroepen hoort waarop de beroepstitel bescherming van toepassing is. 
En voor verpleegkundigen is dat zo. Maar waartoe je dan bevoegd bent is ook in de 
wet niet echt lekker helder omschreven.
Bekwaamheid is iets heel anders. Het gaat over  kennis, vaardigheden en attitude. 
Wie bepaalt of je bekwaam bent? De afgelopen maanden hebben we een aantal 
mails van leden ontvangen met de vraag of de SPV nog wel als hoofdbehandelaar 
kan en mag optreden.
Ik ben van mening dat het kan en mag, zolang je het beroeps deelprofiel voor ogen 
houdt en aan kan tonen dat je bekwaam bent. Maar hoe kun je dat?
Wel daar is het kwaliteitsregister voor met het eigen deskundigheidsgebied SPV.
Hierin kun je de opgedane kennis en vaardigheden bijhouden en inzichtelijk maken dat
je je vak bijhoudt. In november tijdens de ALV gaan we het officieel openen. En ik wil
iedereen oproepen om zich in te schrijven om het register echt tot een succes te maken.
Maar daarmee is niet alles geregeld, natuurlijk moeten we in overleg blijven met 
werkgevers, Hoe zien zij de rol van de SPV in een veranderende GGZ die steeds 
meer geneeskundig wordt? Een GGZ die jaarlijks 6% groeit maar het komend jaar 
met 3% gekort gaat worden. Wordt het niet tijd voor een maatschappelijke GGZ met  
SPV’en in de wijk die voorkomen dat mensen  patiënten worden en zorgen voor  
nazorg op het moment dat dat wel zo is? 
Toekomstmuziek? Nee, eerder ‘Back to the Roots’  !

               Didier Rammers Voorzitter

 
 Mooier, Beter, nieuwe wervingsfolder! 

De afdeling heeft sinds september een nieuwe aansprekende, 
toegankelijke en eigentijdse folder met bondige informatie 
over de afdeling SPV.
De folder is -voor verspreiding- op te vragen bij Gea Bosma
Via T (030) 291 90 96 of  informatiecentrum@spv.venvn.nl

Database sprekers beschikbaar
Om leden en regionale platforms te stimuleren meer gebruik 
van elkaars expertise te laten maken beschikt de afdeling 
sinds kort over een database met interessante sprekers en 
presentaties.
Ben je op zoek naar een interessante spreker en/of presentatie 
mail dan naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

 

Bedankt, e-mailadres!

Inmiddels beschikken we als afdeling over 
meer dan 1000 update e-mailadressen van 
SPV leden. 
Maar het kan altijd nog meer!  
Maak gebruik van je ledenpas en actualiseer 
je gegevens of mail het e-mailadres waarop 
je de nieuwsbrief wilt ontvangen te naar: 
ledenservice@venvn.nl  

Speciale editie!
In november verschijnt een speciale editie 
nieuwsbrief met uitgebreide informatie over 
het Kwaliteitsregister V&V en het deskun-
digheidsgebied SPV. 

De eerstvolgende nieuwsbrief 
verschijnt begin 2010.

Regionale platfoms

Regio Zuid-Oost  
Contactpersonen: 
Peter Verberk, p.verberk@spv.venvn.nl
Piet de Luy, p.d.luy@spv.venvn.nl
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
Regio Noord-West 
Noord-Holland: Contactpersonen:  
Jan Adrichem, j adrichem@spv.venvn.nl
Henk-Willem Klaassen, 
h.w.klaassen@spv.venvn.nl
Zuid-Holland: Contactpersoon: vacant?
Regio Zuid-West 
Contactpersoon: vacant? 
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Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!
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Platform V&VN Zelfstandigen opgericht
Op 10 juni 2009 is het platform V&VN Zelfstandigen opgericht 
 Zie ook de website!
Het platform is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden 
die  lid zijn van V&VN en als zelfstandige in de verpleging of de 
verzorging werkzaam zijn. Het platform gaat aan de slag om 
die producten te ontwikkelen waar zelfstandigen behoefte aan 
hebben om goede kwaliteit van zorg te bieden. De drie belang-
rijkste speerpunten zullen zijn: het organiseren, positioneren 
en professionaliseren van de zelfstandige verpleegkundigen en 
verzorgenden. Het lidmaatschap van het platform is gratis. 
Je betaal dus geen extra contributie. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Rob van der Peet 
(contactpersoon zelfstandigen V&VN) 
r.peet@venvn.nl of rvdpeet@iae.nl

Herhaalde oproep 
Input over de POH-GGZ in de praktijk! 
Graag ontvangt het bestuur input van de leden voor het maken 
van verder beleid t.a.v. de functie POH-GGZ. Het bestuur ziet 
de functie POH-GGZ als een kans voor de eerstelijns SPV. 
De vraag is of we deze kans ook (kunnen) en (willen) pakken. 
Het bestuur wil leden hierin steunen en inventariseren welke 
vragen en behoeften er zijn rondom de POH GGZ in de praktijk 
zodat er passend beleid gemaakt kan worden. Waar liggen nou 
de behoeften van SPV’en die (nog niet) werkzaam zijn als POH-
GGZ? Is er bijvoorbeeld behoefte is aan een eventuele nieuws-
groep of platform waarin SPV’en werkzaam als POH-GGZ hun 
vragen, aanbevelingen, opmerkingen, zorgen en uitdagingen 
kunnen delen met elkaar? 
Zijn er vragen rondom werkgeverschap? Welke? 
Is aanvullende scholing nodig en waarin dan?
Is er behoefte aan regelmatig terugkerende themabijeenkom-
sten waarbij de ontwikkeling van de functie POH GGZ centraal 
staat, uitwisseling van ideeën etc. Is er behoefte aan intervisie 
of andere vormen van kwaliteitsbewaking?
Andere vragen en opmerkingen zijn uiteraard welkom. 
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie verwijzen 
we naar www.POG-GGZ.nl. Graag ontvangen we je reactie 
voor 15 november op mailadres h.savelkoul@spv.venvn.nl

Afscheid Servicebureau  
Op 6 september hebben we met een aantal oud bestuursleden af-
scheid genomen van Joke Berendsen en daarmee het service-
bureau in Eindhoven. Joke heeft vele jaren de administratie van 
de vereniging gedaan en op allerlei manieren ondersteuning 
geboden aan alles wat er de afgelopen 10 jaar voorbij is gekomen. 
Met de fusie naar V&VN worden deze diensten nu centraal ge-
regeld. Carla Raben (oud voorzitter) had haar tuin ter beschikking 
gesteld en voor de gelegenheid het oude NVSPV doek van 
zolder gehaald. Met een BBQ en veel verhalen uit de afgelopen 
drie decennia werd het een gezellige middag. 
Nogmaals Joke: bedankt voor vele jaren voortreffelijke onder-
steuning.

Feestelijke opening deskundigheidsgebied SPV 
op ALV 26 november! 
Op de ALV van 26 november wordt het deskundigheidsgebied 
SPV in het Kwaliteitsregister V&V feestelijk geopend. 
Het bestuur sluit hiermee een lange periode af van het werken 
achter de schermen. Op 26 november gaat het werken vóór de 
schermen van start!!! Vanaf dat moment kunnen SPV’en zich 
gaan registreren in het kwaliteitsregister 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. De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg erkent het Kwaliteitsregister V& V als 
professionele standaard voor de deskundigheidsborging van 
verpleegkundigen en verzorgenden en inmiddels steeds meer 
werkgevers laten zien dat ze de kwaliteit van de V&V serieus 
nemen. Ook organisaties van patiënten en medici beschouwen 
het Kwaliteitsregister V&V als professionele standaard voor 
de beroepsgroep. Redenen te meer voor SPV’en om zich te 
gaan inschrijven en het register tot een echt succes te maken!. 
Binnenkort ontvangen alle leden een persoonlijke brief met 
informatie over hun inschrijving, toelatingseisen en de dispen-
satieregeling.Voor meer informatie kijk alvast op 
www.kwaliteitsregistervenv.nl

Meld je aan bij het platform V&VN Zelfstandigen!! Web Zie website > Vakdossiers/Zelfstandigen 
Op dit moment weet niemand hoeveel zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden er zijn, laat staan dat bekend is waar ze 
zitten en wat ze doen. Vaak weten zelfstandigen dit zelfs van elkaar niet. Schattingen lopen uiteen van honderden tot duizenden. 
Alleen daarom al is het belangrijk dat zelfstandigen zich organiseren zodat hun stem gehoord wordt.

http://www.venvn.nl/Vakdossiers/Zelfstandigen/tabid/2525/Default.aspx
http://www.venvn.nl/Vakdossiers/Zelfstandigen/tabid/2525/Default.aspx
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Oproepen

Kartrekkers gezocht voor de regio Zeeland en 
Zuid-Holland?
Het bestuur is op zoek naar regionale contact-
personen voor de regio Zeeland en Zuid-Holland. 
Informele ontmoetingen met uitwisseling van kennis 
dicht bij huis wordt door SPV’en erg op prijsgesteld.  
Lijkt het je leuk om zo’n SPV regiobijeenkomst te 
organiseren in jouw regio (met ondersteuning van 
het bestuur) schroom niet maar maak dit kenbaar 
via informatiecentrum@spv.venvn.nl

Meedenken en schrijven aan het nieuwe beleids-
plan! Herhaalde oproep!
Het bestuur is weer voorbereidingen aan het treffen 
voor het schrijven van het nieuwe beleidsplan  
2010-2013 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

Richtlijn Autisme Spectrum Stoornis
De subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een 
multidisciplinaire richtlijn ASS (Autisme spectrum 
stoornis) voor kinderen en jeugdigen is door Zonmw 
gehonoreerd. Interesse om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van deze richtlijn mail dan naar 
informatiecentrum@spv.venvn.nl

Oproep door Rob de Bakker
Ik ben op zoek naar psychiatrisch verpleegkundigen
die werken met autistische mensen. Ik wil met hen 
in contact komen over de interventies die zijn uit-
voeren met deze cliënten. Ik doe dit onderzoek in 
het kader van mijn opleiding tot expert verpleeg-
kundige. Zelf ben ik ook werkzaam als SPV in een 
team en binnen dit team is eigenlijk geen consen-
sus over de interventies. Mijn overtuiging is dat dit 
geldt voor meerdere collega's binnen verschillende 
organisaties. 
Wat ik probeer te bereiken is een inventarisatie 
van het aanbod van psychiatrisch verpleegkundige 
interventies en deze waar mogelijk te vertalen naar 
ICF termen. Mogelijk dat dit kan leiden tot een care 
as usual richtlijn, maar dat is weer een stap verder. 
Graag je reactie naar r.debakker@ggz-nhn.nl

Hier kan jouw oproep staan!! 
Oproep plaatsen? Stuur een mail naar 
informatiecentrum@spv.venvn.nl

Agenda

Regiobijeenkomst Noord Holland; De sociaal psychia-
trische verpleegkundige invalshoek en deskundigheid             
Donderdag 12 november 14.00-17.00 uur 
StayOkay Bakkum
                                       3 geaccrediteerde punten

ALV 
26 november 2009 van10.00 - 12.15 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Musketon Utrecht 
Lunetten

Studiemiddag Sociale Psyhiatrie; 
De Hersenen en het Brein   
Donderdag 26 november van 13.00 -17.00 uur 
Musketon Utrecht Lunetten
                                       4 geaccrediteerde punten

10e Nascholing SPV met als thema Veiligheid
5 en 6 november Zandvoort

Vakbijeenkomsten Zelfstandigen in de zorg 
In het najaar organiseert V&VN bijeenkomsten door 
het hele land over de beroepsinhoudelijke, de finan-
ciële, de administratieve en de fiscale kant van het 
ondernemend verplegen en verzorgen. 
Voor informatie en aanmelding www.venvn.nl
  
1 oktober 2009 Malden
15 oktober 2009 Sittard
3 november 2009 Heerhugowaard
4 november 2009 Groningen 
12 november 2009 Rotterdam
17 december 2009 regio Utrecht
                                       2 geaccrediteerde punten

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
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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!


