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Antisociale psychiatrie

Afgelopen week kreeg ik een boekje opgestuurd van  Willem Gotink over de ont-
wikkelingen in de psychiatrie van de laatste 40 jaar. Zeg  maar vanaf de jaren 70 
tot nu. Bij het lezen van het boek volgde het ene déjà vu het andere op. Hij beschrijft 
o.a. de opkomst van de antipsychiatrie, als reactie op de hospitalisatie van patiënten. 
Hospitalisatie is het negatieve effect van langdurige opnames in grote instituties 
met vaak strenge overtuigingen. Het morele appel was dat de cliënt slachtoffer 
was van het zieke systeem. Het systeem moest veranderen en dan zou het vanzelf 
beter gaan met de patiënt. De opkomst van de antipsychiatrie gaf ook een boost 
aan de sociale psychiatrie; zo min mogelijk mensen moesten opgenomen worden 
in deze ziekmakende instituten en een psychose was een gezonde reactie op een 
ongezonde context. Veel meer mensen bleven in hun eigen omgeving of werden 
daar weer teruggeplaatst. Het waren de hoogtijdagen van de Riagg’s. De ontwik-
kelingen die volgden kennen we allemaal; mega fusies, de curatieve GGZ in de 
Zorgverzekeringswet, invoering van de DBC’s, marktwerking en sturing op geld 
brachten de GGZ onder een medisch en bureaucratisch regime. Tel daarbij op 
een enorme groei van vraag en aanbod in de GGZ en het wordt duidelijk dat er 
opnieuw een appel komt om het systeem te veranderen. Het appel is nu alleen 
niet moreel maar fi nancieel van aard. De GGZ moet bezuinigen maar afbouw van 
bedden en eigen bijdragen treffen de meest kwetsbare GGZ cliënten; het tijdperk 
van de antisociale psychiatrie lijkt te zijn aangebroken. Voor ons allen geldt ‘Spv-en 
stay true to (y)our roots!’

  Didier Rammers Voorzitter

Mijlpaal bereikt! 
500e lid LinkedIn groep 
ingeschreven!

Nog steeds melden dagelijks nieuwe 
leden zich aan voor de LinkedIn Group 
SPV. Joyce Ruijg uit Groningen 500e 
lid en het 400e lid Jeanne Christianen 
uit Chaam hebben beide inmiddels het 
boek Sociale Psychiatrie ontvangen.

Lid worden is heel gemakkelijk, maak 
een LinkedIn account aan, zoek naar 
groep sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundigen en meldt je aan.

Voor het 600ste lid ligt er ook weer een 
boek Sociale Psychiatrie klaar.
Doen!

Extra editie nieuwsbrief nr. 14 
‘De Basis GGZ komt eraan! 
Kans voor de SPV’ gemist ?? 
klik hier

De generalist in de GGz

 

 

Contactpersonen 
regionale bijeenkomsten 

Regio Zuid-Oost 
José Konickx, j.konickx@mondriaan.eu 
Regio Friesland:
Anne Kadijk, Anne.Kadijk@ggzfriesland.nl
Harold Wenning harold.wenning@denk.nl
Regio Midden
Huub Smits, h.smits@ggzcentraal.nl 
Regio Oost
Ellen Lommerse E.Lommerse@Tactus.nl
Teó Visser, teovisser@solcon.nl
Regio Noord-Holland: 
Jan Adrichem,  jan.adrichem@quicknet.nl 
Henk-Willem Klaassen, zeepost5@planet.nl 
Gerda vd Zande, gvdzande@dijkenduin.nl
Alette Ruiter, A.Ruiter@ggz-nhn.nl
Regio Brabant
Anne-Rose van Kessel, 
ARM.van.Kessel@ggze.nl
Paul Kuiper, pgfm.kuiper@ggzoostbrabant.nl
Ad Minheere, 
agj.Minheere@ggzoostbrabant.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus

Groups: Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundigen 
Nieuws! Boom Lemma uitgevers stelt nog 5 
exemplaren van het boek Sociale Psychiatrie 
gratis ter beschikking 
aan de beroepsvereni-
ging. Dus het 600ste, 
700ste, 800ste, 900ste 
en 1000ste member  
van de LinkedIn Group 
SPV ontvangen een 
gratis boek!!

Fijne zomer!!

:-)
Update je E-mail-
adres en controleer 
je gegevens op 
http://mijn.venvn.nl

Problemen met de website van de 
V&VN-SPV: www.venvn-spv.nl ?
Meldt het ons via 
webmaster@spv.venvn.nl

http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-venvn-spv014.pdf
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Visie, theorie en methoden van een 
maatschappij georiënteerde psychiatrie

In Sociale psychiatrie staan de uitgangs-
punten en de werkwijze voor het werken 
in de sociale psychiatrie beschreven. In 
de tweede druk zijn een aantal nieuwe 
hoofdstukken toegevoegd: elementen 
van een sociaal psychiatrische proble-
matiek, het fasegewijs werken met een 
sociaal psychiatrisch behandelplan, 
psychosen en attitude. Andere hoofd-
stukken zijn geactualiseerd.

Het boek onderbouwt de sociale psychia-
trie hiermee met de huidige kennis van
theorie, praktijk en wetenschap en 
brengt daarmee de sociale psychiatrie 
opnieuw onder de aandacht.

Auteur: 
Ivonne van der Padt & Ben Venneman
352 pagina's | Boom Lemma Uitgevers  
september 2010
ISBN 978-90-5931-566-2  | Prijs € 44,-
Ga voor meer informatie of bestellingen 
naar www.boomlemma.nl

Sociale Psychiatrie

Het is donderdagavond 2 februari, vijf mi-
nuten voor half acht, als ik de achterdeur 
opensla en in de indringende ogen van 
mijn partner kijk. Op enigszins verwijtende  
toon vraagt ze me  of ik niet had kunnen 
laten weten dat ik later thuis  zou komen 
vandaag…Ik was zojuist op mijn fi ets 
thuisgekomen van de regio bijeenkomst 
van SPV-en in regio Noord Brabant Oost. 
Buiten vroor het vijf graden en op mijn 
rammelende stalen ros was het gevaar-
lijk manoeuvreren over reeds bevroren 
binnenwegen.
Terwijl mijn kinderen de tafel afruimden, 
van het avondeten wat ik had gemist , 
schoot de presentatie van Teo Visser door 
mijn hoofd. Ik antwoordde mijn partner 
haar bezorgdheid te waarderen in plaats 
van me direct te verantwoorden met 
een ”lulverhaal” dat de gesprekken met 
vakgenoten zo boeiend waren  dat ik alle 
gevoel voor  tijd vergeten was. Door mijn 
antwoord veranderde de betrekking tus-
sen mijn partner en mij. In plaats van een 

vervaarlijk ontkiemende onenigheid was er 
oprechte zorg en belangstelling en werd 
een excuus snel aanvaart…
Met het noemen van Teo Visser is ook 
direct de “hoofdakte”  genoemd in de door 
Anne-Rose van Kessel, Paul Kuiper en Ad 
Minheere nieuw leven ingeblazen regio-
bijeenkomst in Noord Oost Brabant
Het conferentiecentrum, een  voormalig 
kerkgebouw, op landgoed de Grote Beek 
van de GGzE bood onderdak aan de 80 
ingeschreven SPV-en…...lees verder het 
boeiende verslag van Bert vd Herik klik hier

Minder in bed, meer in de maatschappij! 
De familie als onmisbare schakel.
Op donderdag 17 november lieten negen-
tig Spv-en zich vrijwillig opsluiten in 
gevangenis De Blokhuispoort in Leeuwar-
den om de eerste SPV regiobijeenkomst 
in Friesland bij te wonen. Het thema van 
deze middag was familiebeleid. 
Sprekers waren onder andere Willem 
Anker, strafadvocaat, die vertelde over de 
rol van zijn broer Hans tijdens zijn eigen 
periodes van overspannenheid. Daarnaast 
gaf Henk-Willem Klaassen SPV-en hand-
reikingen om familie meer bij de begelei-
ding te betrekken. De catering werd deze 
middag verzorgd door Stichting Aanzet, 

een zelfsturend team voor mensen die in 
aanraking zijn geweest met de psychiatrie. 
De regiobijeenkomst werd achteraf zeer 
positief gewaardeerd door de deelnemers.

Willem Anker en Henk Willem Klaassen 
over de rol van de familie bij de begeleiding 
van mensen met psychische klachten.

	  
Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!

Geslaagde eerste SPV regiobijeenkomst in Noord Brabant-Oost!

1e SPV regiobijeenkomst in Friesland een succes! 

Regiobijeenkomst Oost-Nederland: De SPV achter tralies! 

Kijk voor het verslag en de presentatie van de SPV regiobijeenkomst Oost-Nederland 
van 15 maart j.l. op Regio bijeenkomsten afdeling SPV

http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smregionaal.html
http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/regio-verslagen/20120202-regio-nb-oost-verslag.pdf
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Oproepen

Gezocht!  SPV-en zoeken SPV-en!
SPV-en die werken voor Justitie in een PI of 
JJI en zich aan willen sluiten bij het " landelijk 
overleg SPV-en bij Justitie." Interesse mail dan 
naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Studiemiddagen mee organiseren!!
Interesse mail dan naar 
informatiecentrum@spv.venvn.nl

'Beweging in de GGz, van antipsychiatrie tot protocol'
In maart gaf Gorcum het eerste boek uit van SPV en
socioloog Willem Gotink onder de titel: 'Beweging 
in de GGz, van antipsychiatrie tot protocol'. Het 
boek beschrijft anekdotisch (maar wel onderbouwd!) 
de gigantische veranderingen die binnen de GGz 
plaatsvonden tussen de jaren zeventig en nu. Willem 
Gotink interviewde daarvoor 23 mensen, nam de 
nodige literatuur door en combineerde dat met zijn 
eigen ervaringen. Juist door de bescheiden omvang 
van het boek (nog geen 140 bladzijden) wordt duide-
lijk hoe snel de ontwikkeling in de GGz in de afgelopen 
40 jaar zijn gegaan (Van Gorcum, 139 blz. € 22,75). 
Het boek is te bestellen via www.toermalijnprojecten.nl of via de uitgever."

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

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 24 mei 2012, 10.00 - 12.15 uur
Han Nijmegen Let op locatie eenmalig gewijzigd! 
Donderdag 22 november 2012, 10.00 - 12.15 uur
De Musketon Lunetten Utrecht

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 24 mei 2012, 13.00 - 17.30 uur 
Auditorium van de HAN-campus aan de laan van 
Scheut 10 in Nijmegen Let op locatie eenmalig 
gewijzigd!
Donderdag 22 november 2012, 13.00 - 17.30 uur
De Musketon Lunetten Utrecht

SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland West
Donderdag 3i mei 2012, 13.00 - 17.00 uur
Onderwerp: Seks en resocialisatie
Duin en Bosch terrein, locatie het Witte kerkje, 
Castricum 
Donderdag 8 november 2012, 13.00 - 17.00 uur
Onderwerp en locatie zijn nog niet bekend

SPV Regiobijeenkomst Friesland
Donderdag 7 juni 15.30 uur tot 20.00 uur
Onderwerp: E-mental Health met Katherina Martin 
Abello. Praktijk Buitenpost te Buitenpost 

SPV Avond Regiobijeenkomst Oost- Nederland
Donderdag 20 September 2012, 19.00 - 22.00 uur 
Onderwerp: SPV en preventie 
Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) Wezep 
bij Zwolle 

SPV Regiobijeenkomst Midden-Nederland
Datum 2012 nog niet bekend
Onderwerp: Nog niet bekend
Lokatie: Nog niet bekend

SPV Regiobijeenkomst Brabant
Datum 2012 nog niet bekend
Onderwerp: Nog niet bekend
Lokatie: Eindhoven

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

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

Verspreid deze 
nieuwsbrief 
onder je 
collega’s!

Sinds de opening van het deskundigheidsgebied SPV als 
onderdeel van het Kwaliteitsregister V&V hebben 821 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 deskundigheidsgebied SPV groeit traag maar gestaag!

informatiecentrum@spv.venvn.nl

821 >


