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Crisis? What Crisis?

Dit is de titel van een album van Supertramp ontstaan nadat de band door allerlei 
rampspoed was getroffen. Ze kwamen terug met een fantastisch album en zo zie je 
maar weer dat crisis altijd kansen biedt.
Het boek psychiatrie Bij nacht en Ontij dat in december uitgekomen is gaat over 
crisis en hier hebben we de kans gegrepen om het werk van de SPV onder de aan-
dacht te krijgen bij radio 1, Spijkers met koppen en BNR nieuwsradio (zie de links 
verderop) Het boek gaat deze week naar het hele netwerk en ook daaruit zullen 
weer kansen uit voortkomen.
Ik heb zelf mijn afscheid aangekondigd in de afgelopen ALV. Dat is geen crisis maar 
biedt wel kansen! In mei stop ik met het voorzitterschap en gaat het huidige bestuur 
over in een nieuw stevig bestuur en een bureau met een bureaumanager. Die pro-
fessionaliseringsslag is nodig om slagvaardiger naar buiten te treden. Er hebben 
zich al een aantal kandidaten gemeld. Hier zijn ook al gesprekken mee geweest 

maar we zoeken nog twee bestuursleden om het bestuur van 
8 compleet te maken. In deze nieuwsbrief tref je dan ook de 
kans aan om deel te gaan uitmaken van het nieuwe bestuur. 
Ik zou zeggen schrijf een mail en pak de handschoen op! 
De bureaumanager zal naast het aansturen van het bureau, 
vooral naar buiten treden als de vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep. Ook hier zoeken we een geschikte kandidaat 
voor. Als ik kijk wat de rol van vertegenwoordiger van de be-
roepsgroep mij gebracht heeft zeg ik oprecht dit is geen kans 
maar letterlijk en fi guurlijk een buitenkans! 

Didier Rammers Voorzitter
Links

Het werk van de SPV op de radio. Luister mee……!!
http://spijkersmetkoppen.vara.nl/media/198515
http://m.radio1.nl/mobiel-radio1/gemist/fragment/90423
http://www.bnr.nl/radio/986777-1212/huwelijkscrisis-bel-de-crisisdienst

V&VN-SPV op weg naar een nieuwe organisatie- en 
bestuursstructuur …

Vacature bureaumanager en bestuursleden…..
De ambitie van de V&VN-SPV is om zich krachtiger te positioneren binnen het 
werkveld. De afdeling maakt hiervoor een professionaliseringslag en is op zoek 
naar een Bureaumanager en naar bestuursleden met en zonder bestuurservaring 
voor een nieuw te vormen bestuur met een kaderstellende taakopvatting. 
Interesse mail of zoek contact met Didier Rammers (voorzitter) 
d.rammers@tiscali.nl of mobiel: d.rammers@tiscali.nl of mobiel: d.rammers@tiscali.nl 06 17 75 08 68

Download hier het profi el Bureaumanager  
Download hier het profi el voor bestuursleden

De generalist in de GGz

Contactpersonen 
regionale bijeenkomsten 

Regio Limburg
(José) j.konickx@mondriaan.eu
(Lucie) l.kleijnen@mondriaan.eu 
Regio Friesland:
harold.wenning@denk.nl
Regio Midden
(Huub) h.smits@ggzcentraal.nl 
Regio Oost
(Ellen) E.Lommerse@Tactus.nl
(Teó) teovisser@solcon.nl
Regio Noord-Holland: 
jan.adrichem@quicknet.nl
Henk-Willem Klaassen, zeepost5@planet.nl
(Gerda) gvdzande@dijkenduin.nl
(Alette) A.Ruiter@ggz-nhn.nl
Regio Brabant
(Anne-Rose) ARM.van.Kessel@ggze.nl
(Paul) pgfm.kuiper@ggzoostbrabant.nl
(Ad) agj.Minheere@ggzoostbrabant.nl
Regio Amsterdam
Bertil.Hartoch@molemann.nl 
anneke.sips@mentrum.nl
Bas.van.Empel@mentrum.nl
Astrid.Herngreen@mentrum.nl
ruth.sparreboom@mentrum.nl
Martijn.Raspe@mentrum.nl
(Hilbert) h.vandoorne@amc.uva.nl
Regio West-Brabant
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl
(Christa) c.baremans@ggzbreburg.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei

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/profiel-bureaumanager2013.pdf
http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/profiel-bestuurslid2013.pdf
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Weer mijlpaal bereikt! 

Weer een mijlpaal bereikt! Ellen Veerman 
als 800e lid ontvangt het boek Sociale 
Psychiatrie z.s.m. thuis. Meld je ook aan 
en discussieer mee over allerlei actuele 
onderwerpen! 
Lid worden is heel gemakkelijk, maak een 
LinkedIn account aan, zoek naar groep 
sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
en meldt je aan.

Voor het 900ste lid 
ligt er ook weer 
een boek Sociale 
Psychiatrie klaar. 
Doen!

SPV aan Zee 
een overweldigend succes !!

Op 4 en 5 oktober namen 84 enthousiaste 
SPV-en deel aan dit twee daagse congres 
en waardeerden dit vervolgens met ge-
middeld een 8.1 !! Boeiende, inspirerende 
sprekers en interactieve workshops naast 
een prima locatie, geweldige organisatie
en ontspannen sfeer zorgden voor optimis-
me voor de toekomst. De SPV is er klaar 
voor, samenwerken, positioneren naast, 
achter, en voor de cliënt! Samen met 
andere hulpverleners kwaliteit van leven 
optimaliseren. Wat hebben we toch een 
geweldig vak! Nieuwsgierig? In de volgende
uitgave van SP volgt een uitgebreid verslag
Anne-Rose van Kessel, Bestuur V&VN

Beste collegae,
Kent u de crisiskaart©? Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Wellicht weet u, net 
als andere professionals niet precies wat nu het verschil is tussen een crisiskaart, een 
crisiskaart© en een crisisplan. Alle voorlichting ten spijt, blijkt dat het aantal cliënten 
met crisiskaart© in april 2012 iets meer dan 1000 bedroeg. Volgens Renee Smulders 
http://www.crisiskaartggz.nl ligt het aantal cliënten dat belang zou kunnen hebben crisis
kaart©, als onderdeel van een crisisplan, tenminste rond de 10.000.

Met een dergelijke kaart kunnen cliënten vooraf zaken rond een psychische crisis regelen. 
Zie een filmpje over de crisiskaart op YouTube.
Bijzonder aan de crisiskaart© is dat de cliënt samen met een medewerker Crisiskaart 
(een daartoe getrainde onafhankelijke consulent) een dossier maakt waarin wordt be-
schreven wat belangrijk is voor de cliënt in geval van een psychische crisis. Uiteraard is 
er overleg met de behandelaar van de cliënt en is het de bedoeling dat de crisiskaart© 
onderdeel is van een crisisplan en wordt opgenomen in het EPD. 
                     
De cliënt draagt de crisiskaart©, dat de grootte heeft van een bankpasje, zelf bij zich. 

Sinds september is er een multidisciplinaire werkgroep actief om de implementatie van 
de crisiskaart te bevorderen. Zorgverzekeraars Nederland, deelnemer aan de werkgroep,
wil zich inspannen om de fi nanciering van de crisiskaart mogelijk te maken als de beroeps-
groepen en branchevereniging zich achter de crisiskaart scharen. Dit kan vanuit een breed
gedragen visie dat de onafhankelijke crisiskaart bijdraagt aan een ‘goed zorgaanbod’.

Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep in deze werkgroep, wil ik u:
• Informeren over deze ontwikkeling.
•  Vragen om kritisch na te gaan of u cliënten in uw caseload heeft die 

baat kunnen hebben bij een crisiskaart©.
•  Oproepen om samen met collegae het onderwerp in uw instelling te 

agenderen en te bespreken.
•  Uitnodigen om de website over de crisiskaart© te bekijken 

http://www.crisiskaartggz.nl

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met:
 Ivonne van der Padt (i.van.der.padt@hva.nl)

De Crisiskaart© landelijk implementeren?

  Oproepen om samen met collegae het onderwerp in uw instelling te 

Sinds de opening van het deskundigheidsgebied SPV als 
onderdeel van het Kwaliteitsregister V&V hebben 787 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 daalt! Zorgelijk!
informatiecentrum@spv.venvn.nl

787 >

SPV aan Zee 2013
NIEUWE DATUM BEKEND!
3-4 oktober 2013 Egmond aan Zee
Het programma van de SPV aan Zee 2013 
is nog niet bekend. Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
http://www.spvaanzee.nl

http://www.youtube.com/watch?v=lew4b5GD6Ws&feature=player_embedded
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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 23 mei 2013, 10.00 - 12.15 uur
Woensdag 20 november 2013, 10.00 - 12.15 uur
(op veler verzoek op woensdag!)
De Musketon Lunetten Utrecht

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 23 mei 2013, 13.00 - 17.30 uur 
Woensdag 20 november 2013, 13.00 - 17.30 uur
De Musketon Lunetten Utrecht

SPV aan Zee
3-4 oktober 2013 Egmond aan zee

SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland West
Donderdag 18 april 2013, 13.00 - 17.00 uur
Onderwerp: Crisis
Donderdag 17 oktober 2013, 13.00 - 17.00 uur 
1e LUSTRUM!
Onderwerp en locatie zijn nog niet bekend

SPV Avond Regiobijeenkomst Oost-Nederland
Donderdag 14 maart 2013 
Onderwerp: Sociale media in de sociale psychiatrie 
Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) Wezep bij Zwolle 

SPV Regiobijeenkomst LImburg
Oktober 2013
Onderwerp nog niet bekend

SPV Regiobijeenkomst Amsterdam
Donderdag 21 maart 2013
Onderwerp en locatie nog niet bekend

SPV Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland
Voorjaar 2013

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

Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!

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

Vooraankondiging GGZ verpleegkundigen congres
Maandag, 13 mei 2013 Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem. 
Voor het programma en registratie kijk op de website voor meer info.

Nieuws uit de REGIO’S

8e regio sluit zich aan!
Irmgard Schroeiers en Christa Baremans gaan de kar trekken in de regio West-
Brabant-Zeeland. De planning is om in het voorjaar een eerste regiobijeen-
komst te gaan organiseren. Spv-en uit deze regio houd je mailbox in de gaten!

Systeem en interactie.. eerste SPV regiobijeenkomst in 
Heerlen Limburg een succes! 
Wat systeeminterventies in de betrekkingen kunnen betekenen hebben 76 spv-en
uit Limburg in een interactieve middag zelf kunnen ervaren. Zeer tevreden kijken 

de contactpersonen José Konickx en Lucie Kleijnen 
terug op een inspirerende middag waarin oude 
contacten weer even konden worden aangehaald. 
“Iedereen was zo enthousiast, er komt zeker een 
vervolg. De planning is oktober 2013 en mogelijk in 
een andere Limburgse buurt”, aldus José. 

1e Amsterdamse SPV regiobijeenkomst smaakt naar meer…
21 maart 2013 de 2e!
Deze middag, door een kersverse werkgroep van jonge SPV-en georganiseerd, 
stond in het teken van de toekomst van de Sociale Psychiatrie en de rol van 

de SPV hierin. Deze kickoff van de halfjaarlijkse 
bijeenkomst, werd opgeluisterd door een drietal 
sprekers, die elk vanuit de eigen invalshoek de rol 
van de SPV in deze veranderende tijden wisten te 
belichten. Lees het inspirerende verslag van deze 
middag door Hilbert van Doorne (Klik hier!)

Eigen Kracht Conferentie 8e regio-
bijeenkomst van Noord-Holland West 
Eigen Kracht Conferentie gaat over: regie houden, 
zeggenschap, besluiten nemen, plannen maken, 
de baas blijven over je leven/je eigen besluiten, 
je afvragen welke koers je gaat varen, je afvragen: 
wat als….lees het uitgebreide verslag (Klik hier!)

http://www.timmx3.nl/evenementen/details/84-Steiger%20congres%20-%20GGZ%20verpleegkundigen%20congres
http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/regiobijeenkomst-amsterdam2012.pdf
http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/regiostudiemiddag-nhw-2012.pdf

