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Na zomer komt ….
Groups: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
LinkedIn nu 392 leden! Dagelijks melden zich
nieuwe leden voor de LinkedIn Group SPV.
Linda van Hengstum uit Hilversum heeft als
300ste lid inmiddels het boek sociale psychiatrie ontvangen!
Lid worden is heel gemakkelijk, maak een
LinkedIn account aan, zoek naar
groep sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen en meldt je
aan. Voor het 400ste lid ligt er
ook weer een boek Sociale
Psychiatrie klaar Doen!

Verspreid deze nieuwsbrief
onder je collega’s!
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Het is 24 oktober, buiten is het 15 graden en onbewolkt. Wat een prachtige nazomer
hebben we. De zomer zelf was voor veel mensen slecht nieuws en dan bedoel ik
niet alleen het weer. Een paar weken voor de vakantie, dat is politiek gezien de
beste tijd om slecht nieuws te brengen, werd duidelijk wat de bezuinigingen voor
de GGZ en zijn cliënten gaan betekenen: bijna 600 miljoen bezuinigen! Meer dan
een derde van dat bedrag zullen cliënten moeten gaan ophoesten middels eigen
bijdragen voor de eerste en tweede lijn. Zeker voor onze cliënten die hulp nodig
hebben maar vaak financieel al in de knel zitten is dit de meest onrechtvaardige
bezuiniging die je kunt voorstellen.
Zij worden de dupe van een haast ongebreidelde groei die de GGZ de laatste jaren
heeft doorgemaakt. Het is de GGZ niet gelukt om kritisch naar die eigen groei te
kijken en daar passende maatregelingen op te treffen. Daar hebben de marktwerking
en de invoering van het nieuwe zorgstelsel natuurlijk ook niet aan bijgedragen. Het
moest allemaal meer, groter en over de hele breedte.
Nu roept de Politiek deze groei een halt toe, maar nogmaals het is onverteerbaar
dat de zwaksten daar het meest onder gaan lijden. Hoe moet het nu verder? Nou
de basis GGZ komt eraan. Het zal je misschien nog niet zoveel zeggen maar op
dit moment zijn VWS en de NZA een plan aan het maken hoe die basis GGZ eruit
moet komen te zien. In het kort komt het erop neer dat een aantal GGZ functies in
de eerste lijn terecht komen. Het streven is om dit per 2013 in te voeren. Voor de
SPV is dit een kans om weer in de eerste lijn integraal ons vak uit te kunnen oefenen. We zijn de afgelopen maanden dan ook druk geweest om de SPV onder de
aandacht te brengen van de beleidsmakers als de discipline die van oudsher deze
functies uitvoerde en die dit ook in de toekomst wil gaan doen. Wil je er meer over
weten? Lees het persbericht…………….
Didier Rammers Voorzitter

Persbericht gepubliceerd 5-10-2011

Eerstelijn heeft wijkverpleegkundige GGZ nodig
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige moet terug in de eerste lijn.
Dat is het belangrijkste advies van V&VN aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA). In haar aanbeveling aan de NzA pleit de beroepsvereniging
voor een wijkverpleegkundige in de GGZ. Voorzitter Didier Rammers van
V&VN-SPV: “We boeken goede resultaten met GGZ zorg dicht bij huis en
met de implementatie van de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor
de GGZ (POH-GGZ). Dit draagt zóveel bij aan goede eerstelijnszorg.”
Meer en goede zorg in de buurt is een van de topprioriteiten van minister
Schippers van VWS. Op verzoek van de NzA formuleerde V&VN-SPV (Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundigen) een aanbeveling voor verbetering van de
eerstelijns GGZ. De beroepsvereniging pleit voor het mogelijk maken van integrale Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige zorg in de eerstelijn en voor een
welomschreven plek voor verpleegkundige zorg in de eigen omgeving binnen
de Zorgverzekeringswet (Zvw).
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Nieuws uit de regio’s…...

Beter in de buurt
Didier Rammers, voorzitter van V&VN-SPV “Van oudsher is de SPV de hulpverlener, die mensen met psychiatrische problemen in hun eigen woonomgeving ondersteuning biedt en hen helpt bij het omgaan met de klachten en de
gevolgen daarvan. Of zoals een cliënt het ooit verwoorde “Als je me niet kunt
genezen help me dan te leven’. Waar kan dat beter dan in zijn eigen omgeving.”
Net als de wijkverpleegkundige wil de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
haar positie in de eerste lijn weer innemen. V&VN pleit daarom voor de terugkeer van de ‘wijkverpleegkundige GGZ’.
Meer over de rol van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de eerstelijn:
Movisie (2008) ‘Transparant aanbod van de SPV in de eerste lijn’
Visiedocument ’Op een lijn komen’

SPV aan Zee 2011
Op 6 en 7 oktober 2011 heeft de 12e SPV aan Zee in
Egmond aan Zee plaatsgevonden met maar liefst 90
deelnemers. Dit jaar lag de focus bij het contextueel
werken in en rond het vak van de SPV. Tijdens de
dagen waren er diepgaande presentaties en discussies,
maar dit beperkte zicht niet alleen tot de zaalprogramma's. Ook tijdens de sociale momenten werd er ook tot
in de diepte gediscussieerd.
Voor een goede indruk van deze dagen bekijk de foto's
van deze editie op de website http://www.spvaanzee.nl
en een door Anne-Rose van Kessel geschreven impressie van SPV aan Zee 2011 in SP van december 2011.

De Post HBO Opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
viert feest!
De post HBO-SPV opleiding bestaat dit jaar 5 jaar. Decennia lang vormde de
opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) een onderdeel van de
opleidingen Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). En ook jarenlang speelde
de discussie of dit nu een initiële dan wel vervolg opleiding betrof.
Daar kwam verandering in bij de invoering van de Bachelor – Master structuur.
Duidelijk werd in ieder geval dat het géén Bachelor opleiding betrof maar dat de
opleiding ook niet voldeed aan de eisen van de Master. Het gevolg was dat de SPVopleiding in een tussengebied terecht kwam en in ieder geval niet meer door de
overheid gesubsidieerd werd.
In samenspraak met het beroepenveld (NVSPV) heeft het Landelijk Overleg SPV
5 jaar geleden de nieuwe post HBO SPV opleiding op de vrije markt gebracht.
Bestaande SPV-opleidingen die zich aan het ontwikkelde curriculum en de daarbij
behorende voorwaarden committeerden werden erkend door de beroepsvereniging
en dus opgenomen in het register. Dat betrof in 2006 de opleidingen in Amsterdam,
Breda, Heerlen en Nijmegen en in 2010 kwam de opleiding in Groningen erbij.
Om zo veel als mogelijk te garanderen dat de verbinding tussen het praktijk en de
opleiding sterk zou blijven, werden op nationaal niveau een Adviesraad en op lokaal
niveau Klankbordgroepen in het leven geroepen. Hoewel de aantallen studenten afnamen (wellicht een gevolg van de prijs van € 8.000), kunnen wij nu constateren dat
de aanmeldingen constant zijn. Tot op heden hebben ruim 350 SPV’en de opleiding
met succes afgerond en 80 studenten zitten alweer in de schoolbanken op weg naar
hun diploma! Het moge dus duidelijk zijn dat de opleiding in een behoefte voorziet
om Spv’en, als generalist binnen de GGZ, te blijven opleiden.
Hein van der Hulst

SPV regiobijeenkomsten op weg naar
landelijke dekking!

De sprankelende en wervelende show van Katarina
Martin Albello (programma-hoofd trimbos e health
3.0) deed ons allen beseffen hoe snel alles gaat en
aan hoeveel E-health programma’s er binnen de
GGZ gewerkt wordt. Kijk voor het verslag van de
regiobijeenkomst 19 mei van regio Noord-Holland
op onze website. Download verslag!
Regio Friesland haar eerste bijeenkomst staat gepland voor 17 november ‘Minder in bed, meer in de
maatschappij! De familie als onmisbare schakel
Regio Noord Holland haar zesde regiobijeenkomst
alweer is op 3 november ‘De SPV in de wijk; ontwikkelingen en mogelijkheden!’
Regio Brabant heeft inmiddels een datum gepland,
2 februari 2012. Regio Midden heeft helaas de
regiobijeenkomst van 27 oktober 'Familie van psychiatrische patiënten' moeten verzetten naar 2012.
Regio Oost heeft na de geslaagde 2e bijeenkomst
'Middelengebruik in de sociale psychiatrie' van
22 september een nieuwe datum gepland voor 15
maart 2012. Regio Zuid heeft er een nieuw contactpersoon bij en staat op het punt een datum te plannen voor 2012.

Aantal inschrijvingen SPV in het deskundigheidsgebied SPV groeit gestaag!

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

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

841 >
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Oproepen
Hier kan jouw oproep staan!!
Oproep plaatsen? Stuur een mail naar
informatiecentrum@spv.venvn.nl

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

Lectoraat Sociale en Methodische aspecten van
Psychiatrische Zorg
In juni 2011 is het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg van start gegaan aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het
lectoraat heeft een sterke sociaal-psychiatrische oriëntatie, die zich vertaalt in
drie onderzoeksthema’s. Download speerpunten.
De belangrijkste missie van het lectoraat is het verbeteren van psychiatrische
zorg aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek
door hbo-professionals. Dit doet zij door middel van het genereren van kennis
(wetenschappelijk onderzoek), het implementeren van kennis (in de beroepspraktijk) en het overdragen van kennis (in de initiële beroepsopleidingen en
in bij- en nascholing). Het lectoraat is onderdeel van de faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij en heeft nauwe banden met de verpleegkundige
opleidingen (HBO-V, SPV, MANP), als ook met een aantal sociaalagogische
opleidingen (maatschappelijk werk, Master Social Work, sociaalpedagogische
hulpverlening). De HAN biedt overigens ook, als één van de weinige hogescholen in Nederland, een multidisciplinair keuzevak/minor Sociale Psychiatrie aan.
zie www.han.nl
Lector is dr. Bauke Koekkoek, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, epidemioloog en begin 2011 gepromoveerd
in de sociale wetenschappen op een
studie over de zorg aan ‘moeilijke’
patiënten. Hij is geen onbekende in de
V&VN-SPV en het tijdschrift Sociale
Psychiatrie. Hij hoopt dat het onderzoek in en de ontwikkeling van de
Nederlandse sociale psychiatrie een krachtige impuls krijgt door de toekomstige
activiteiten van het lectoraat.
Mensen die meer willen weten over het lectoraat kunnen terecht op de website
van Hogeschool Arnhem-Nijmegen Mensen die actief willen zijn in het lectoraat,
door middel van onderzoek, ontwikkeling of onderwijs, kunnen contact opnemen
met Bauke, via bauke.koekkoek@han.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

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 24 november 2011 10.00 - 12.15 uur
met als onderwerp ‘Crisis’
Musketon Utrecht Lunetten
SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland
Donderdag 3 november 2011
Onderwerp: De SPV in de wijk; ontwikkelingen en
mogelijkheden!
Kasteel Assumburg, Tolweg 9 1967 NG Heemskerk
SPV Regiobijeenkomst Friesland
Donderdag 17 november 12.00-17.00 uur
Onderwerp ‘Minder in bed, meer in de maatschappij!
De familie als onmisbare schakel
De Blokhuispoort, Cellenblok A, Blokhuisplein 40
Leeuwarden
SPV Avond Regiobijeenkomst Oost Nederland
15 maart 2012 van 19.00 - 22.00 uur
Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) Wezep
bij Zwolle
SPV Regiobijeenkomst Midden-Nederland
Voorjaar 2012
Onderwerp: 'Familie van psychiatrische patiënten'
De Veste op het terrein Zon&Schild, Utrechtseweg
266, 3818 EW Amersfoort
SPV Regiobijeenkomst Brabant
2 februari 2012 van 13.00-17.00 uur
Contextueel werken
Eindhoven

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

