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Boom Lemma uitgevers stelt 5 exemplaren
van het boek Sociale
Psychiatrie gratis ter
beschikking aan de
beroepsvereniging.
Dus het 100ste, 200ste,
300ste, 400ste en
500ste lid van de
LinkedIn Group SPV
ontvangen een gratis
boek!!

Verspreid deze nieuwsbrief
onder je collega’s!

De Achterban
GGzned heeft afgelopen jaar onderzocht wie er allemaal in de GGZ werken.
Wij waren erg nieuwsgierig naar die cijfers omdat we denken dat er in Nederland
ongeveer 3000 SPV’en werken maar zeker weten doen we het niet. In augustus lag
het rapport er en wat schetst onze verbazing: Het verpleegkundig beroep is onderzocht op MBO, HBO en Masterniveau maar niet op functie. Zo weet je nog niet wie
er werkt en wie je in de toekomst nodig gaat hebben.
Zeker met het beoogde beleid van afbouw aan bedden en inzet op preventie lijkt
dat niet zinvol. Maar laten we te weinig van ons horen? Misschien. Te bescheiden,
te veel bezig met het werk van alle dag, vaak een hele goede praktijk neerzettend
maar dat te weinig voor het voetlicht brengen, dat is wat ik regelmatig hoor over
SPV’en.
Dan is het mooi dat een SPV de PSY schrijfprijs wint, er zomaar op een zaterdag in
augustus 2 ingezonden brieven van SPV’en in de Volkskrant staan, er ook nog zijn
die een boek over sociale psychiatrie uitbrengen en er een korte ﬁlm over het vak
gemaakt wordt. Laat je zien en laat je horen! Om elkaar daarin te stimuleren, te voeden en te vinden is er op LinkedIn een groep gestart. En als we nou met zijn allen lid
worden dan weten wij hoeveel SPV’en er in het land zijn en besparen we GGZned
weer een onderzoek.
Didier Rammers Voorzitter

Regionale platfoms
Regio Zuid-Oost
Contactpersoon:
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

Een week of twee geleden zijn we een groep gestart op LinkedIn:

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
LinkedIn is een van de sociale media en richt zich vooral op professionals.
De groep is een platform waar SPV'en informatie kunnen uitwisselen en elkaar
kunnen treffen. Binnen een week zijn er al 60 leden maar we streven naar heel
veel meer.
Binnen de groep kunnen er ook weer subgroepen gevormd worden, zoals SPV’en
die met jeugd werken, zelfstandigen, regio’s, crisisdienst etc. etc.
Voor de beroepsvereniging is het een handig medium om snel vragen en informatie
aan leden maar ook niet leden door te kunnen geven.
Hoe werkt het? Je gaat naar www.linkedin.com. Registreer je met een email adres
en wachtwoord. Maak een proﬁel aan en zoek onder groups naar: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Je kunt dan zelf zien wie er allemaal lid zijn maar ook
collega’s die nog geen lid zijn uitnodigen.
Doen!
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Boek Sociale Psychiatrie, 2e druk 2010 is verschenen!
In het huidige tijdsgewricht staat de geestelijke gezondheid van veel Nederlanders
onder druk. Sociale en maatschappelijke
omstandigheden, als werkeloosheid, onveiligheid, slechte woonomstandigheden,
armoede, gemis aan sociale samenhang
zorgen voor verstoringen op verschillende
leefgebieden van burgers.
De sociale psychiatrie ziet vormen van
verstoorde geestelijke gezondheid als
uitingen van levensproblemen. In het ziek
zijn geven mensen uitdrukking aan hun
onvermogen om met hun problemen in
de maatschappij te functioneren. Hulpverleners in de sociale psychiatrie gaan
met cliënten en belangrijke anderen een
samenwerkingsrelatie aan om de oorzaak
van dat onvermogen te kunnen onderzoeken. Zij besteden ook aandacht aan
belemmeringen die mensen ondervinden
van bestaande maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden.
Het hedendaagse studieboek Sociale
Psychiatrie laat studenten, hulpverleners,
familie- leden, cliënten en professionals
in het brede gebied van zorg, welzijn en
samenlevingsopbouw kennis nemen met
de stand van de huidige ontwikkelingen in
de Sociale Psychiatrie.
In deze volledig herziene druk worden
zowel visie, werkwijzen, methoden
als organisatie van een maatschappij

SPV aan ZEE!
23 en 24 september jl. vond de nascholing
SPV aan Zee weer plaats. Twee bijzonder
inspirerende dagen rond het thema
Verbinding. Op dag één gaf dagvoorzitter Fred de Meier de aftrap. Rokus Lopik
en een van zijn studenten gaven een
fantastische lezing over ondernemerschap
binnen je werk. Hoe houdt je je doelen
voor ogen, wat is je love-mark en hoe zorg
dat je kunt doen wat je wilt doen. Daarna
was het woord aan Gerard Lohuis over het
verbond tussen geloven en weten. Een
pleidooi voor vakmanschap en gezond
verstand in het werk van alle dag. Hij gaf
mooie verwijzingen naar ﬁlosoﬁe en buiten

georiënteerde psychiatrie beschreven en
onderbouwd.
Een must voor alle werkers die in hun
dagelijkse werk kwetsbare mensen in
complexe leefsituaties begeleiden, ondersteunen en praktisch verder helpen!
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Word de stem van de leden
van V&VN

Stel je verkiesbaar voor de
Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan
van V&VN. De Ledenraad komt vier keer
per jaar bijeen en neemt besluiten over
belangrijke zaken, zoals de begroting
van het volgend jaar en activiteiten die
in komende jaren worden uitgevoerd. De
Ledenraad beslist als het ware over de
koers die de vereniging vaart.
De stem van ons specialisme
In februari 2011 zijn er verkiezingen voor
de Ledenraad. Alle afdelingen en platforms van V&VN vormen een kieskring.
Zo ook de onze. We zijn op zoek naar
mensen die zich vanuit V&VN Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundigen verkiesbaar willen stellen. Het is overigens zo dat
je op persoonlijke titel in de Ledenraad
zit. Maar omdat je veel kennis hebt over
ons speciﬁeke vakgebied als SPV, kun
je natuurlijk wel vanuit die invalshoek de
vraagstukken in de Ledenraad benaderen.

Sociale Psychiatrie;
Visie, theorie en methoden van een maatschappelijk georiënteerde psychiatrie
Redactie: Ivonne van der Padt en Ben Venneman
2e druk, 2010
Boom Lemma Uitgevers
ISBN: 978-905931-566-2

de kaders denken. Na de lunch het woord
aan Annemarie van Dalen, organisatieantropoloog en onderzoeker van hoe zorg
ook anders kan; met meer oog en ruimte
voor de professional, een lezing die tijdens
de strandwandeling nog veel voer voor
discussie gaf. Tijdens borrel en diner werd
er hard gewerkt aan de competitie voor
meest creatieve verbinder. ’s Avonds in de
bar werd de kiem gelegd voor de uiteindelijke winnaar: Anne Kadijk .
Op dag twee traditioneel weer drie workshops dit jaar ingevuld door: Jos de Munnink, Mindfullnes, Joost Derwig, ervaringsdeskundige en Tom van Son van het
centrum voor Consultatie en Expertise.
Drie mooie workshops met veel verbinding
met de praktijk.

Meld je aan!
Wil jij invloed uitoefenen op het beleid
van jouw beroepsvereniging? Wordt jij de
stem van ons specialisme? Meld je dan
aan! Het kan nog tot 17 november.
Kijk snel op www.venvn.nl/ledenraad
Voor informatie d.rammers@spv.venvn.nl

Ook deze nascholing werd weer bijzonder
goed gewaardeerd door de deelnemers
met een gemiddelde van 8.1. De opstart
voor SPV aan Zee 2011 is alweer gemaakt.
Ideeën voor thema’s lezingen en workshops zijn van harte welkom.
Voor een impressie: www.spvaanzee.nl
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Oproepen

Agenda

Transparant aanbod Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen in de eerste lijn
Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 25 november 10.00 - 12.15 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Gebruik publicatie ''Transparant aanbod Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen in de eerste lijn'' in de praktijk.
Graag komen we in contact met sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in de eerste lijn, die in de praktijk gebruik
maken van de publicatie ''Transparant aanbod Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundigen in de eerste lijn''. De
publicatie geeft een concrete beschrijving van de dienstverlening van de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
in de eerstelijns-GGZ. De dienstverlening is weergeven in
verschillende modulen/hulpverlening die je als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de eerste lijn aanbiedt. Gebruikt u in uw praktijk de beschrijving van
modulen dan kunt u contact opnemen met Gery Lammersen van MOVISIE,
tel. 030- 7892125, g.lammersen@movisie.nl

SPV’en gezocht voor deelname aan de Rondetafelgesprekken ‘Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020’

V&VN is dit jaar gestart met een toekomstgerichte discussie over de inhoud
van de beroepen verpleegkundige en verzorgende in het komende decennium.
Deze discussie vindt eerst met de eigen beroepsgroep plaats en in tweede
instantie met relevante stakeholders in de zorg. Dit moet leiden tot een heldere
visie op de bijdrage die verpleegkundigen en verzorgenden leveren aan de
veranderende gezondheidszorg in Nederland. V&VN ontvangt hiervoor een
subsidie van het ministerie van VWS. De rondetafelgesprekken worden zowel
’s middags als ’s avonds georganiseerd bij V&VN in Utrecht voor overzicht van
datums en aanmelding zie http://www.venvn.nl/Vakdossiers/Verpleegkundigen
Verzorgenden2020/Meepraten.aspx
Hier kan jouw oproep staan!!
Oproep plaatsen? Stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Studiemiddag V&VN-SPV
Systemisch werken
Donderdag 25 november 13.00 - 17.00 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Bestuur heeft onlangs felicitatie gestuurd aan
nieuwe minister van VWS, Edith Schippers.
Heel hartelijk gefeliciteerd met u benoeming tot
minister van VWS.
Namens alle sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die graag weer dichtbij betere zorg willen
gaan leveren.

Aantal inschrijvingen SPV in het deskundigheidsgebied SPV groeit gestaag!
www.kwaliteitsregistervenv.nl -->
deskundigheidsgebieden -->
inschrijven deskundigheidsgebied --> SPV
Sinds de opening van het deskundigheidsgebied SPV als onderdeel van het
Kwaliteitsregister V&V hebben 819 van
totaal 1650 SPV-én zich ingeschreven.
Maar het kan nog meer!

819 >

Geslaagde eerste regiobijeenkomst regio Midden-Nederland!!
Donderdag 28 oktober vond op het terrein van Zon en Schild in Amersfoort de
eerste regiobijeenkomst plaats van regio Midden-Nederland. Organisator en
contactpersoon Huub Smits kijkt tevreden terug op een geslaagde middag.
30 spv’en uit de regio waren aanwezig in conferentiecentrum de Veste. Rob
Bakker informeerde de aanwezigen over de recente ontwikkelingen rondom
de artikel 14 erkenning waarna Harry Berens werkzaam bij het Sinai Centrum
een boeiend verhaal hield over trauma’s en de verwerking hiervan. De middag
werd afgesloten met informatie over de registratie van SPV’en in het Kwaliteitsregister V&V en het deskundigheidsgebied SPV door Joekie Bruininks, beleidsadviseur van de V&VN-SPV. Na aﬂoop stond de borrel en hap klaar voor het
nodige netwerken. De volgende bijeenkomst is alweer in voorbereiding.

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

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

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

