
 
Het eerste boek is eruit! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aange-
kondigd dat er een SPV linkedin-group is 
gestart. Elk 100ste lid krijgt het boek sociale 
psychiatrie. Het eerste boek is naar Gabri 
Lachmeijer in Utrecht gegaan!
Inmiddels zijn er 164 mensen lid en worden 
er onderling discussies gevoerd over ontwik-
kelingen, register, morele kwesties en eigen 
praktijk. Ook komen er veel banen voorbij. Lid 
worden is heel makkelijk, maak een LinkedIn
account aan, zoek naar groep sociaal psychia-
trisch verpleegkundigen en meldt je aan.
Voor het 200ste lid ligt er ook weer een boek 
Sociale Psychiatrie klaar. Doen!
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Het nieuwe jaar is goed begonnen !

Het nieuwe jaar is net een maand oud en goed begonnen! 2011 is al het jaar van 
het nieuwe beleidsplan maar ook van de toekomstbestendige SPV, van een film en 
een boek, van een prijs en een promotie.
Met een stevige verdediging van zijn proefschrift waarin de SPV kritisch maar ook 
met waardering gevolgd wordt promoveerde Bauke Koekoek deze maand op zijn 
onderzoek  over de werkrelatie met cliënten die door ons als moeilijk ervaren worden. 
De Kitty Verbeek prijs gaat naar Henk-Willem Klaassen een SPV die de laatste jaren 
de samenwerkingstriade tussen cliënt, familie en hulpverlener op de kaart heeft 
gezet. Hij schreef hier een prachtig essay over en wist daarmee de jury unaniem te 
overtuigen. 
Allebei vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd!
Begin maart gaan we met leden en samenwerkingspartners het beleidsplan 2011-
2014 schrijven. Het plan moet sturing gaan geven aan afdeling en V&VN over 
de koers en strategie. Daarnaast staat er eind maart een werkconferentie op de 
agenda met GGZ bestuurders opleidingen en de afdeling. Met de uitkomsten van 
deze werkconferentie willen we de positie en opleiding van de SPV toekomstbe-
stendig maken.
Dit voorjaar komt er een korte film uit over het beroep SPV en eind dit jaar hopen 
we een boek te kunnen presenteren met verhalen uit de praktijk van de SPV.
Een goed begin is het halve werk!

  Didier Rammers Voorzitter
Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!

De generalist in de GGz

 
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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in april

Henk-Willem  ontving vrijdag 28 
januari de Kitty Verbeekprijs 2011, 
een sculptuur van een uil en een 
geldbedrag van 3.000 euro, uit 
handen van juryvoorzitter Cecile 
aan de Stegge en Harm Drost, 
directeur van de Faculteit Gezond-
heidszorg van de Hogeschool 
Utrecht voor zijn artikel 'Familie-
begeleiding in de langdurige zorg'  
Het winnende artikel is te vinden  
op www.ypsilon.org/kittyverbeek 

Op 8 februari as. geeft Henk-Willem 
op het V&VN Lustrumcongres 
(http://www.venvncongres.nl/) een 
workshop over  'Familiebegeleiding 
in de langdurige zorg' .

Henk-Willem Klaassen wint de Kitty Verbeekprijs 2011! 
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Landelijke Studiemiddag ’Systemisch werken’ 

Foto impressie van een drukbezochte landelijke studiemiddag ‘Systemisch werken’  van 
25 november in de Musketon te Utrecht.  klik hier voor de presentaties op de website.

Promotie Bauke Koekkoek 
op studie over SPV-zorg aan 
‘moeilijke’ patiënten

Aanleiding voor dit onderzoek was de con-
statering dat er door SPV-en en andere 
professionals regelmatig wordt gesproken 
over ‘moeilijke’ patiënten. Of dit altijd ligt aan 
de stoornis(sen) van de patiënt vroegen we 
ons af. We deden een literatuurstudie en 
onderzochten wat experts, professionals en 
patiënten belangrijke problemen vinden in 
de zorg aan ‘moeilijke’ patiënten met een 
langdurige niet-psychotische stoornis. 
We construeerden een verklarend model, 
waarop we een interventieprogramma ba-
seerden. In een pilotstudy onder zes SPV-en 
en twintig patiënten bleek het programma 
bruikbaar en effectief: de kwaliteit van leven 
van patiënten nam toe, het zorggebruik af, 
en de door SPV-en ervaren moeilijkheid 
werd minder. Het begeleidingsprogramma, 
genaamd Interpersoonlijke Sociaal Psychia-
trische Begeleiding (ISPB), is nu nog alleen 
in grote lijnen beschreven in hoofdstuk 6 van 
het proefschrift (http://www.biomedcentral.
com/1472-6963/10/293; na aanmelding gratis
toegankelijk). De positieve uitkomsten hebben
echter geleid tot een vervolgsubsidie om de 
verspreiding en implementatie van het pro-
gramma te bevorderen, verstrekt door ZonMw 
(dat ook het promotieonderzoek grotendeels 
fi nancierde). We zullen een handboek 
sociaal-psychiatrische zorg schrijven, een 
website over het programma ontwikkelen, 
de trainingsmodule verbeteren en uitbreiden 
met een DVD en het programma op meer 
plekken implementeren. Het is de verwach-
ting dat deze producten eind 2011 beschik-
baar zijn. Geïnteresseerden kunnen meer 
lezen over het proefschrift op 
http://www.ru.nl/actueel/agenda/@793118/
moeilijke/, of contact opnemen met Bauke 
Koekkoek via b.koekkoek@propersona.nl. 

Wederom geslaagde regiomiddag in Noord Holland West!   

Op 4 november heeft in het gezellige Stay-okay 
in Egmond weer de derde regio bijeen-
komst plaatsgevonden met als onderwerp 
Hoezo familie; hoezo systeem? Dat dit een 
onderwerp is wat  SPV’en  aanspreekt blijkt uit 
de grote opkomst. 90 SPV ‘en waren aanwezig! 
Gastspreker Bert Stavenuiter (directeur Ypsilon) 
wist op een scherpe en humorvolle wijze de 
vereniging Ypsilon onder de aandacht te bren-

gen en de noodzaak om bij behandelingen standaard de familie te betrekken. Waarna 
gastspreker Nieko Erkamp deze noodzaak onderstreepte, als vader van een zoon met 
schizofrenie, met zijn persoonlijke verhaal waarin hij duidelijk maakte dat de kennis 
van de familie over je eigen kind ten slotte vele malen groter is dan de kennis die de 
hulpverlener heeft.
Vanuit de  werkvelden jeugd, crisisteam en ouderenzorg werd  dit thema kracht bij 
gezet. SPV, Yuksel Cevik, Monica van de Boorn en David kramer spraken vanuit hun 
kennis en ervaring over de meerwaarde van systemisch werken voor zowel de hulp-
verleners als de cliënt en cliëntsysteem.  Zo richtte Yuksel zich op het belang van het 
betrekken van de school en het opvatten van boosheid van ouders als betrokkenheid 
in plaats van afweer. Familietherapie is aldus hem vooral het zoeken naar verandering 
in niet functionerende patronen. Monica sprak vanuit haar werk in het crisisteam in 
Purmerend en onderstreepte het belang om juist in crisissituaties de familie snel bij de 
behandeling te betrekken en vooral oplossingsgericht te werk te gaan. Oplossingen 
die vaak door de familie zelf worden gevonden. Zij benadrukte dat familietherapie niet 
gebonden is aan het aantal personen, ook met 1 persoon kun je familietherapie doen. 
David toonde in zijn verhaal aan de meerwaarde van het werken met systemen of 
familie in de ouderenzorg. Ook al ben je 40 of 50 jaar samen dan nog kan het zinnig 
zijn om bepaalde patronen van reageren te herkennen en waar mogelijk deze bij te 
stellen. Pijnlijk duidelijk werd het volgens de aanwezigen dat SPV’en nog veel te weinig 
het werken met familie en systemen als vanzelfsprekend vinden. Deze vorm van werken 
zou een van de pijlers van ons werk moeten zijn.
Met een gezellige napraat aan de bar werd de geslaagde middag afgesloten.
Dank weer aan de organisatoren: Henk Willem Klaassen, Gerda van der Zande,
Alette Ruiter en Jan Adrichem

http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smarchief.html


Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 26 mei 2011  10.00 - 12.15 uur
Donderdag 24 november 2011  10.00 - 12.15 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 26 mei 2011  10.00 - 12.15 uur 
met als onderwerp ‘Moeilijke mensen’
Donderdag 24 november 2011  10.00 - 12.15 uur 
met als onderwerp ‘Crisis’
Musketon Utrecht Lunetten

SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland
Donderdag 19 mei 2011 van  13.30-17.00 
Onderwerp:  Digitale revolutie en de SPV!
Witte kerkje op Duin en Bosch terrein Castricum
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 13 oktober 2011
Onderwerp: Wijkgericht samenwerken in alle sectoren
(onder voorbehoud)
Locatie: wordt tzt bekend gemaakt

SPV Regiobijeenkomst Oost Nederland
Donderdag 24 maart 2011 van 19.00 - 22.00 uur
Onderwerp: SPV en het werken in de sociale con-
text van de klant
Plaats: Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) 
Wezep bij Zwolle 
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 22 september (tijd nog niet bekend)
Onderwerp: Middelengebruik/misbruik in de sociale 
psychiatrie
Plaats: Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) 
Wezep bij Zwolle 

SPV aan zee 2011
Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2011
Thema: 'Contextueel werken, de kracht en invloed 
van de SPV'
Plaats: Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Voor informatie zie www.spvaanzee.nl
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Oproepen

Uitgesproken SPV!
Dit is de werktitel van een verhalenbundel die we willen gaan samenstellen.
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen kunnen prachtige verhalen vertellen
over hun werk.  Juist doordat ze vaak op pad gaan komen ze  in leuke, ont-
roerende, angstige of  bizarre situaties terecht. Wij willen die verhalen gaan 
verzamelen en de mooiste bundelen in een boek . 
Met dit boekje willen we het vak onder de aandacht brengen en laten zien welke 
plek we innemen in de GGZ. Heb je een goed verhaal? Schroom dan niet en 
schrijf het op! in niet meer dan 3000 woorden, vanuit de eerste persoon en het 
zou helemaal mooi zijn als je in het verhaal ook nog je besluitvorming of profes-
sionele overwegingen mee kan nemen. Vanzelfsprekend moeten de verhalen 
zo geschreven zijn dat mensen zich hierin niet zullen herkennen. Je verhalen 
kun je opsturen naar: Uitgesproken SPV! informatiecentrum@spv.venvn.nl

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

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

Beleidsplan 2011-2014 
Op 1 maart gaan we samen met leden, opleiders, zorgverzekeraars etc., etc. 
ons nieuwe beleidsplan schrijven. We zijn op zoek naar 5 SPV'en die hieraan 
mee willen werken  Graag willen we je uitnodigen om op 1 maart a.s. mee te 
werken aan de totstandkoming van ons meerjaren beleidsplan 2011-2014. 
Met het schrijven van dit plan hebben we gewacht tot de bestuurlijke capaciteit 
weer op sterkte was. Nu dat zo is kunnen we een plan gaan maken voor de 
komende jaren. Een plan wat richting moet geven aan de afdeling en het 
bestuur om Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde een duidelijke plaats te 
geven binnen de zorg van de toekomst en dat te doen met kwalitatief goede 
en zichtbare professionals. Aan de hand van de vijf thema’s: Organisatie, 
opleiden, werkveld, communicatie en kwaliteit, willen we die koers, doelen en 
strategie gaan uitzetten en bepalen. We zouden het heel erg op prijs stellen 
als je met jouw specifi eke deskundigheid en ervaring een bijdrage zou willen 
leveren aan de totstandkoming van dit meerjaren beleidsplan. 
Het programma is van 12.00 tot 15.30 (incl. lunch) in de ECR de Keizershof 
in Utrecht. Wij kijken uit naar je reactie en hopen je te zien op 1 maart a.s. 
Wie wil? Graag je reactie naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Sinds de opening van het deskundigheidsgebied SPV als 
onderdeel van het Kwaliteitsregister V&V hebben 828 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!!

Aantal inschrijvingen SPV in het deskundigheidsgebied SPV groeit gestaag!

informatiecentrum@spv.venvn.nl

828 >


