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De volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober

Voor nu een hele goeie zomer !

Verspreid deze nieuwsbrief
onder je collega’s!

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: Irmgard Schroeijers
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl

Zomer
In de nieuwsbrief van maart stond een oproep/noo(d)(t) van het bestuur voor nieuwe
bestuursleden. We waren heel erg blij met alle reacties en steunbetuigingen van
leden, vaak zelfs verontschuldigend waarom ze op dit moment geen activiteiten
voor de vereniging kunnen doen maar zeker de vereniging en de activiteiten een
warm hart toedragend. Dank voor al die leuke reacties dat geeft ons steun in de rug!
Waar we nog veel meer verguld mee zijn: de mensen die zich gemeld hebben als
geïnteresseerde voor een bestuursfunctie, Dat zijn er in totaal 6! Komende maanden
gaan we rond de tafel en hopelijk zitten we in november tijdens de ALV weer met
een voltallig bestuur..
We kunnen dan ook een beleidsplan presenteren voor de komende jaren, jaren
waarin er ongetwijfeld weer veel zal veranderen. In gesprekken met de politiek,
GGz Nederland en zorgverzekeraars Nederland wordt duidelijk dat de personeelstekorten gigantisch gaan worden. Het is ook duidelijk dat er andere vormen van
zorg moeten komen waarin Self-management, E-Health en preventie hot spots zijn.
Maar voorlopig even niets van dat alles. Ik kom net uit mijn allerlaatste vergadering
de zon schijnt en de vakantie begint. Mijn hotspot ligt de komende weken op een
camping ergens in Italie.,
Ik wens iedereen een fantastische zomer, goeie vakantie en hoop velen van jullie
te zien in september bij SPV aan Zee! We gaan daar weer net zo’n inspirerend en
gezellig feest van maken als andere jaren!
Didier Rammers Voorzitter

Grote opkomst bij derde regiobijeenkomst Noord-Holland;
Heeft de SPV toekomst?
Bijna honderd spv’en uit regio NoordHolland West waren donderdag 3 juni
2010 aanwezig op alweer de derde
regiobijeenkomst in een strandtent bij
Castricum aan Zee. Welke weer perfect
is georganiseerd door de 4 spv’en uit
deze regio; Alette Ruiter, Gerda van der
Zande, Jan Adrichem en Henk-Willem
Klaassen. Op de vraag heeft de SPV
toekomst werd deze middag stilgestaan.
Adriaan Jansen, voorzitter Raad van bestuur van GGZ NHN, nam de aanwezigen
mee in een dynamisch veld van een snel veranderende buitenwereld en wat de
implicaties zijn voor de GGZ en specifiek voor de spv. Zoals bezuinigingen, maatregelen in ZVW en ABWZ, ketenvorming, beddenreductie en E-mental health.
De ambitie van GGZ NHN is dat er binnen vier jaar vijftig procent van de hulpverlening middels E-mental health zal plaatsvinden. “Heeft de spv daar een rol in en zo
ja welke?, vroeg Jansen zich af”.
>>>
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Hij noemde de volgende items die hij belangrijk vindt voor de spv: Trouw blijven aan
“ambachtelijke ambities”, de frontlinie van
ambulante behandeling en zorg bezetten,
zich verdiepen in: E-Mental Health toepassingen, Cognitieve gedragstherapie, het
sociaal-psychiatrische domein “opeisen”,
zich voorvechter tonen van verregaande
transmuralisering/ ambulatisering, een
”politiek strategisch geluid” in opleidingsland laten horen.
Ivonne van der Padt, oa spv, directeur van
de spv opleiding van de Hogeschool van
Amsterdam. Zij beargumenteerde waarom
de spv wel degelijk een toekomst heeft:
personeel in de zorg wordt schaars, de
zorgvraag zal veranderen. Verder vraagt
men om personeel met een diversiteit aan
kwalificaties, de verpleegkundige beroeps-

groep professionaliseert zijn de items die
Ivonne benoemde. De uitdaging voor de
spv ligt volgens haar bij inhoudelijke leiders,
oriëntatie en werkzaamheden vanuit alle
taakgebieden. Zij vindt het onderbouwen
van het sociaal psychiatrisch verpleegkundig kennissysteem een belangrijk item.
Tenslotte noemde zij het samenwerken
(collaborative care) aan een toekomstgerichte GGZ in de wijk of buurt.
Annemiek Wisse, spv en nurse practitioner werkzaam bij lucertis (onderdeel van
Parnassia groep), kinder en jeugdpsychiatrie Beverwijk, vertelde over de artikel 3
en 14, de opleiding van MANP, en haar
werkzaamheden als NP in de praktijk. Als
NP heeft zij andere taakgebieden gekregen dan daarvoor als spv. Zij noemde
onder andere het zelfstandig aangaan van
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een behandelrelatie, zelfstandig diagnose
stellen, behandeling indiceren en uitvoeren
waarbij voorbehouden handelingen en
medicamenteus behandelen deel uit kunnen
maken. Tevens noemde zij dat de verpleegkundig specialist zelfstandig behandelingen
uitvoert of opdracht geeft aan anderen
(ook voorbehouden handelingen!), de
behandeling beëindigt, doorverwijst en/
of andere disciplines consulteert. De
verwachting is dat er meer verpleegkundig
specialisten zullen worden ingezet voor
het bieden van meer continuïteit, efficiency
en meer kwaliteit van zorg.
Irene de Paepe, spv en verpleegkundig
specialist, werkzaam bij GGZ NHN liet
de aanwezigen zien welke werkzaamheden zij als verpleegkundig specialist
heeft. Zij is onder andere als inhoudelijk
beleidsverantwoordelijke één van de
eerste verpleegkundigen in deze functie.
Als projectleider implementatie richtlijnen
schizofrenie en dubbele diagnose is zij
verantwoordelijk dat deze binnen de langdurende zorg gestalte krijgen.
Na aﬂoop was er weer ruim tijd voor
netwerken. Volop werd er genoten van de
zon, zee, strand en werden er ﬂink wat
oude herinneringen opgehaald.

Groeiend aantal inschrijvingen SPV in het Kwaliteitsregister!
Nieuws:
Dispensatieregelingen verlengd tot
31 december 2010
Omdat het Kwaliteitsregister V&V
bemerkt dat er een grote groep
verpleegkundigen en verzorgenden is
die gebruik wil maken van de dispensatieregelingen, heeft het Uitvoeringsorgaan van het register besloten de
dispensatieregelingen die in 2010
zouden sluiten, open te houden tot
31 december 2010.

Sinds de opening van het deskundigheidsgebied SPV als onderdeel van het
Kwaliteitsregister V&V hebben 811 van totaal 1650 SPV-én zich ingeschreven. Maar het kan nog meer!
www.kwaliteitsregistervenv.nl -->
deskundigheidsgebieden -->
inschrijven deskundigheidsgebied --> SPV

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

811 >
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Interview met SPV Fons Koelen over
zijn inschrijving in het deskundigheidsgebied SPV
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www.spvaanzee.nl
23 - 24 september
NH Hotel Zandvoort

Thema: Verbinding
Fons is werkzaam als SPV bij het ambulante team
psychosen van het UMCG en heeft zich onlangs
ingeschreven in het deskundigheidsgebied SPV.
Waarom heb je je ingeschreven in het deskundigheidsgebied SPV?
“Belangrijk vind ik dat je het beroep van SPV
blijvend toetst aan de huidige tijd en dat je als
SPV ontwikkelingen in de GGZ blijft volgen, en
zo nodig nieuwe inzichten en deskundigheid
toepast. Het beroep van SPV is een beroep met
een specifieke deskundigheid, en zou ook (meer)
transparant moeten zijn voor andere werkers in
de GGZ en ook bij cliëntenorganisaties”.
Wat is voor jou de toegevoegde waarde, boven
een ‘gewone’ inschrijving het Kwaliteitsregister
V&V?
“Iedereen werkzaam in de gezondheidszorg moet
kwaliteit leveren, maar het SPV beroep heeft ook
zijn eigen specifieke kwaliteit /deskundigheid.
Ik vind het ook belangrijk dat je inzichtelijk maakt
hoe je je eigen kwaliteit en deskundigheid op
niveau houdt”.
Raad je collega’s aan zich in te schrijven in het
Kwaliteitsregister V&V en het deskundigheidsgebied SPV?
“Natuurlijk zal ik zeker collega’s adviseren en
stimuleren zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister en in het deskundigheidsgebied SPV.
Kwaliteit / deskundigheid moet er altijd en bij
iedereen zijn! Mijn vrees of ongerustheid is wel
dat alles op een hoop wordt gegooid, en dat kwaliteit en deskundigheid een "gemeengoed" gaat
worden. Ingeschreven staan in het register geeft
niet dé garantie op kwaliteit van zorg. Ik vind het
dan ook heel belangrijk om kritisch te zijn en te
blijven dat de kwaliteit ook daadwerkelijk wordt
geleverd door collega’s in de praktijk en kritisch
te volgen of de kwaliteit en deskundigheid nog
up to date is”.

Uitnodiging
Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik hoor collega’s regelmatig verzuchten
dat het onder de huidige schaalvergroting, de toenemende werkdruk en nimmer
eindigende wachtlijsten moeilijk is om enthousiast en gemotiveerd te blijven
werken. Tel daar nog de cocktail van de marktwerking, politici die willen bezuinigen en een burger die een topprioriteit aan de gezondheidszorg geeft bij op en
je krijgt een onmogelijk mengsel.
Zorgverzekeraars, overheid, verwijzers en cliënten vragen om betaalbare, continue en kwalitatief hoogstaande zorg. De psychiatrie is te groot geworden en de
samenleving legt vragen bij ons neer die soms nauwelijks te beantwoorden zijn.
Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische stoornis en gemiddeld een op de vier volwassenen heeft een of meer psychische stoornissen.
De psychiatrie is toegenomen in aantal cliënten, diagnoses, hulpverleners,
beleidsstukken en uitgave. Wil je in dit krachtenveld met voldoening je werk
kunnen blijven doen zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan.
Een van de belangrijkste voorwaarden is, volgens mij, je verbonden voelen met
je organisatie en de mensen waarmee en waarvoor je werkt.
Hoe is het met jullie gevoel van je verbonden voelen? Voelen jullie verbonden,
of hapert hier iets?
Middels het thema verbondenheid willen we de komende bijscholing stil staan
bij en aandacht geven aan hoe verbindingen te leggen met onze cliënten en
de organisatie waarvoor je werkt. Dit willen we doen in de vorm van workshops
en lezingen en natuurlijk met de nodige ruimte voor jullie inbreng. Inspireren
en je laten inspireren binnen een interactief programma. In verbinding staan
met jezelf middels mindfulness en vervolgens kijken hoe je dat kan gebruiken
in contact met je cliënten. De cliënt gebruiken als bondgenoot in contact met
andere cliënten; mag dat, kan dat, en hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan;
we gaan het horen uit de eerste hand van een ervaringsdeskundige. Hoe maak
je gebruik van maatschappelijke organisaties zoals cce in vastgelopen cliëntsituaties. Als je besluit het op je eigen manier te gaan doen en als zelfstandige
aan de slag wilt, hoe pak je dan je klantenwerving aan?
Dit alles vanuit het perspectief; dicht bij en vanuit het directe contact met de
cliënt. Behalve het formele programma is er in de avonduren ruimte voor ontmoetingen met collega’s uit het land. Wij kijken er al naar uit en hopen jullie
23 en 24 september in Zandvoort te zien!
Fred de Meijer, SPV dagvoorzitter

Kijk op www.spvaanzee.nl voor het complete programma en sprekers.
Meer informatie en inschrijfformulieren
voor het deskundigheidsgebied SPV vind je op:
www.kwaliteitsregistervenv.nl
of bel: (030)291 89 81.

Eigen bijdrage leden V&VN SPV - € 290
Eigen bijdrage niet-leden V&VN SPV - € 390

sponsor
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Oproepen

Agenda

AMC vraagt psychosepatiënten naar hun mening

Nascholing SPV aan Zee 2010
Op 23 en 24 september is de nascholing met als
thema verbinding. Informatie / aanmelding kun je
vinden op: www.spvaanzee.nl

De Zorglijn Vroege Psychose van het AMC is half juni gestart met een consumentenonderzoek onder patiënten met psychose. Via de nieuwe website www.
hulpbijpsychose.nl hopen onderzoekers onder leiding van schizofreniedeskundigen Lieuwe de Haan en Bouke Sterk inzicht te krijgen in hoe mensen die één
of meer psychosen hebben doorgemaakt denken, over hun behandeling. Het is
voor het eerst in Nederland dat deze patiënten zelf worden ondervraagd over
voorkeuren en prioriteiten; voorgaande studies richtten zich vooral op de omgeving van de patiënt (familieleden, hulpverleners, patiëntenverenigingen etc.).
Wat vinden psychiatrisch patiënten die één of meer psychosen hebben doorgemaakt van hun behandeling? Welke onderdelen zijn wat hen betreft belangrijk?
Waar zouden ze meer of juist minder aandacht voor willen? Deze vragen staan
centraal in het onderzoek ‘Hulp bij psychose’ dat sinds 1 juni jl. via de gelijknamige website (www.hulpbijpsychose.nl) wordt uitgevoerd. ‘Hoewel de toestand
van patiënten met psychose zich na vaak na verloop van tijd stabiliseert,’aldus
De Haan, ‘moeten patiënten er wel hun hele verdere leven rekening mee houden. Het is dus van belang om te weten wat die patiënt zelf wil en kan. Vooral
ook omdat het ziektebeeld en de medicijnen die we voorschrijven een forse
impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.’
Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot een beter behandelaanbod.
In de vragenlijst komen diverse aspecten van de behandeling aan de orde,
zoals bijvoorbeeld ‘hulp bij het herstellen van structuur en routine’ en ‘betrokkenheid van een ervaringsdeskundige binnen de behandeling’. De patiënt kan
aangeven wat hij het meest belangrijk vindt, en hoe tevreden hij is over de
aandacht die het betreffende onderdeel nu krijgt.
Uit eerdere studies (waarin vooral mensen uit de omgeving van de patiënt
werden ondervraagd) kwamen als belangrijke aandachtspunten naar voren
ambulante zorgverlening in de eigen omgeving en voorlichting over hoe om te
gaan met specifieke symptomen van de ziekte.
Het onderzoek ‘Hulp bij psychose’ wordt uitgevoerd in samenwerking met patiëntenvereniging Anoiksis, Ypsilon (vereniging van familieleden en andere betrokkenen), Phrenos (kenniscentrum voor behandeling, rehabilitatie en herstel
van mensen met een ernstige psychotische stoornis) en GROUP (een groot
samenwerkingsverband van instellingen die onderzoek doen naar Genetic Risk
and OUtcome of Psychosis) en wordt medegefinancierd door Lilly Nederland.

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

SPV Regiobijeenkomst Midden Nederland
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 28 oktober van 14.00 - 17.00 uur
Onderwerp: Verpleegkundig specialist, artikel 14
Locatie: de Veste, op het terrein van Zon & Schild
te Amersfoort.

SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 4 november 2010 van 13.30 - 17.00 uur
Onderwerp: Hoezo systeem, hoezo familie!
Locatie: jeugdherberg in Egmond

Algemene Ledenvergadering (ALV) en
Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 25 november 2010 10.00 - 17.00 uur
Musketon Utrecht Lunetten

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

