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Speciale editie
Van het bestuur

Deskundigheidsgebied SPV in het Kwaliteitsregister
V&V = geopend!

Beste leden,

Sinds 26 november 2009 is het deskundigheidsgebied SPV onderdeel

Op 26 november hebben we tijdens de
algemene leden vergadering het eigen deskundigheidsgebied Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundigen binnen het Kwaliteitsregister V& V ofﬁcieel geopend. Hiermee
is een wens die al zeer lang binnen onze
afdeling en zijn voorloper bestaat in vervulling gegaan. Met dit eigen deskundigheidsgebied wordt het voor SPV’en mogelijk om
aan te tonen dat ze hun vak bijhouden en
bekwaam geacht mogen worden om hun
vak uit te oefenen.
Voorafgaande aan de opening gaf Frans
van Vugt als beheerder van het bestaande
inschrijvingsregister een terugblik op de
ontwikkeling van het register tot nu toe.
Daarna sprak Bas Vogel, directeur van het
Kwaliteitsregister V&V over het belang en
de mogelijkheden van het register.
Het oude register werd symbolisch overgedragen door Frans aan Bas met een doos
vol chocoladeletters die samen de woorden
deskundigheidsgebied SPV kwaliteitregister
V&V vormden. Daarna knalden de kurken
en is er gezamenlijk een toost uitgebracht
op de opening.

van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.
Dit betekent dat jij als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige nu in
het Kwaliteitsregister inzichtelijk kunt maken dat jij gekwaliﬁceerd
bent als SPV en je vak bijhoudt op jouw speciﬁeke vakgebied!

Over het Kwaliteitsregister V&V
Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar verpleegkundigen
en verzorgenden in een eigen digitale portfolio vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering, om hun vak bij te houden. Er zijn punten te behalen op drie
taakgebieden: zorgvragergebonden, organisatiegebonden en professiegebonden
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 hiervoor
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 te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Een groeiend
aantal werkgevers en andere partijen in de zorg onderschrijft dit en ziet de toegevoegde
waarde van het Kwaliteitsregister V&V. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) heeft het Kwaliteitsregister V&V ofﬁcieel erkend als professionele standaard
voor de deskundigheids-borging van verpleegkundigen en verzorgenden.
>>

Maar de opening is natuurlijk pas de geboorte. Nu moet het gaan groeien en volwassen
worden. En daar moeten we met zijn allen
voor gaan zorgen. Hoe meer mensen zich
inschrijven hoe groter het effect. Dus sta je
voor je beroep,en stond je nog niet in het
register van de NVSPV, neem dan even de
tijd om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister en het deskundigheidsgebied SPV
En voor iedereen : houd het bij, zorg dat je
je punten haalt en gekwaliﬁceerd blijft.

www.kwaliteitsregistervenv.nl
Didier Rammers, Voorzitter Ven VN SPV

Laat zien dat je
het vak SPV vak
hoog hebt en houdt
en schrijf je in!!
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Speciﬁeke deskundigheid SPV

Dispensatieregeling

Sinds 2009 is het ook mogelijk om in het Kwaliteitsregister
V&V je speciﬁeke deskundigheid zichtbaar te maken. Dat
gebeurt in het deskundigheidsgebied SPV. V&VN-SPV heeft,
in samenspraak met betrokkenen, gedeﬁnieerd wat onder de
kwaliteit van de beroepsuitoefening van SPV wordt verstaan
en heeft hiervoor kwaliteitsrichtlijnen opgesteld waaraan men
zich kan spiegelen om te zien of men voldoende bekwaam is.
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.

Aanmelden deskundigheidsgebied SPV
Als je in het Kwaliteitsregister V&V bent ingeschreven (minimale eis BIG-registratie als gediplomeerd verpleegkundige),
kun je jezelf eveneens aanmelden voor het deskundigheidsgebied SPV. V&VN-SPV adviseert je dan ook om dat te doen!
Met je inschrijving laat je zien dat je niet alleen je vak als
verpleegkundige bijhoudt, maar ook dat je ervoor zorgt dat je
over aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein
van Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde beschikt. Hiermee
toon je dat je jezelf met recht Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige kan noemen.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot het deskundigheidsgebied SPV
dien je te voldoen aan de volgende eisen:
 Het met goed gevolg afgerond hebben van de duale functiegerichte opleiding Post-HBO-SPV opleiding met een duur van
1,5 jaar en een studiebelasting van 90 ec’s; of
 Opleiding MGZ/GGZ en daaraan gelijkgestelde opleidingen
B-Nazorg; of
 HBO-V en verkorte route MGZ-GGZ;
Dit betekent in het bezit zijn van een diploma en deze als
bewijsstuk te kunnen overleggen.

Fijne feestdagen en een
inspiratievol 2010!

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
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De dispensatieregeling is bedoeld voor SPV’en die niet voldoen
aan de toelatingseisen en toch toegang tot het deskundigheidsgebied SPV wensen omdat zij in hun beroepspraktijk laten zien
dat zij de taakgebieden uit het beroepsdeelproﬁel beheersen.
Je kunt dispensatie aanvragen voor het deskundigheidsgebied
SPV indien:*
 je beschikt over een Generaal Pardon (tot december 2006)
c.q. een schrijven van het bestuur dat je voldoet aan de toelatingseisen; of
 je in het bezit bent van een schriftelijke verklaring tot dispensatie voor de beroepsuitoefening van het beroep SPV van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige
Hoofd Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid); of
 je een vervolgopleiding op minimaal Post-HBO niveau hebt
gevolgd, inhoudelijk gelijkwaardig aan de door de V&VN-SPV
erkende Post HBO-SPV én aantoonbaar 3 jaar werkervaring
hebt als SPV binnen een GGZ instelling.
De dispensatieregeling is uitsluitend van kracht tot 5 juli 2010.
Voor inschrijvingen na 5 juli 2010 geldt dat men moet voldoen
aan de geformuleerde toelatingseisen.
Voor informatie over de procedure kijk op:
www.kwaliteitsregistervenv.nl --> deskundigheidsgebieden -->
inschrijven deskundigheidsgebied --> SPV

Student SPV
Het Kwaliteitsregister kent geen aspirant leden. Het is als
student SPV mogelijk om in het Kwaliteitsregister V&V in te
schrijven, echter toelating tot het deskundigheidsgebied SPV
is mogelijk zodra de opleiding aan een erkend opleidingsinstituut (zie toelatingseisen) is afgerond.

V&VN-SPV betaalt de kosten in 2010
Het bestuur van de V&VN-SPV hecht er dermate veel belang
aan dat veel SPV leden zich gaan inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V en het deskundigheidsgebied SPV, dat zij heeft
besloten de kosten te gaan compenseren.
De kosten voor het gebruik van het Kwaliteitsregister zijn voor
het jaar 2010 € 20.-. V&VN-SPV betaalt dit voor je!

Meer informatie
kijk op www.kwaliteitsregistervenv.nl
Voor vragen stuur een mail naar:
informatiecentrum@spv.venvn.nl of bel (030) 291 90 96
*) Bij de aanvraag dien je als bewijsstukken een van bovenstaande genoemde
documenten te overleggen.

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

