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Het is herfst, de blaadjes vallen en de wisselvalligheid van het weer stemt velen van ons
het ene moment vrolijk en het andere moment somber. Zo voel ik mij soms ook als ik kijk
naar - en nadenk over - de ontwikkelingen in het werkveld van de GGZ. Bedreigend, als we
zien hoe ons mooie vak gemarginaliseerd dreigt te worden door beslissingen van mensen
die nauwelijks zicht lijken te hebben op de brede impact van hun keuzes. Kansrijk, als we
kijken naar de nieuwe mogelijkheden en uitdadingen die voor ons liggen. Met belangstelling
en nieuwsgierigheid kijk ik uit naar het moment waarop wij met elkaar kunnen vaststellen dat
wij de kansen die er liggen aangrijpen en maximaal benutten. Cliënten en hun naastbetrokkenen kunnen vanuit diverse plekken behandeld en begeleid worden; zeker is dat dit vanuit
een andere ordening en financiering zal zijn. Wat ons betreft vanuit het sociaal psychiatrisch
verpleegkundig gedachtegoed.
Ik daag je uit om samen met ons de handen in één te slaan en op de bres te gaan staan voor
datgene wat ons allemaal dierbaar is: het vak SPV.
Hans Landman

Bureau
Hans Landman
h.landman@venvn-spv.nl
T 06 2314 3581
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Voorstellen nieuwe bestuur:

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:
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
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

Even voorstellen:
Marcel Smits, vice-voorzitter bestuur V&VN afdeling SPV
Ditmaal is het mijn beurt om mij voor te mogen stellen aan
de lezers. Sinds de laatste bestuurswisseling ben ik als
vice-voorzitter betrokken bij onze beroepsvereniging
V&VN-SPV. Samen met de andere bestuursleden zal ik
mijn steentje bijdragen om de SPV belangen te behartigen.
Dat is ook hard nodig, sinds de kwestie van het hoofdbehandelaarschap!
Nadat ik eind jaren 70 cultureel werker ben geworden
en direct in de werkloosheid belandde, ben ik mij gaan
aanmelden voor de B-opleiding in het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Dat was een mooie tijd. Vervolgens ben ik aangenomen om met een
klein team een Detox te gaan opzetten in Haarlem, binnen de alcoholkliniek voor
mannen. Dit is later uitgegroeid tot de Brijder Stichting. Na 13 jaar ben ik overgestapt
naar de GGZ-NHN, met expertise verslavingszorg. Ik heb zowel klinisch, poliklinisch
als ambulant gewerkt, met uiteraard de crisisdienst en later een OGGZ team opgezet.
Inmiddels ben ik 7 jaar zelfstandig ondernemer wat een succesvol verhaal is geworden.
De praktijk is zo gegroeid dat we inmiddels al 4 jaar een erkende instelling GGZ zijn
(PSYAzorg) en meerdere locaties in Noord Holland hebben.
Over mijzelf: ik ben 53 jaar, kom uit een gezin van 8 kinderen en mijn moeder is huisvrouw en mijn vader is Theoloog. Ik heb drie kinderen (25, 23 en 20 jaar), waarvan
de oudste het huis uit is. Ik woon met mijn twee studerende zoons en we doen ons
best er geen “mannenhuishouding” van te maken. Ik heb een fantastische vriendin,
afkomstig uit een tuindersfamilie, wat een goede mix voor mij is. Zij weet wat het is om
ondernemer te zijn, met alle ins en outs.
>

Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!
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vervolg op het artikel van pagina 1
Mijn interesses liggen nogal breed. De psychiatrie heeft nog steeds mijn grootste interesse
(SPV aan zee was weer erg inspirerend),
daarnaast de maatschappelijke ontwikkelingen op welzijn en onderwijs gebied. Verder
ben ik weer begonnen met hardlopen en mijn
motor (BMW) krijgt helaas te weinig aandacht.
Het leukste afgelopen jaar: we zijn 5 weken
naar Nieuw Zeeland geweest en hebben daar
mijn zoon ontmoet die bezig was met zijn reis
van 6 maanden. Het is een fantastisch land
dat absoluut meer tijd vraagt dan de 5 weken;
we gaan zeker nog een keer terug.
Tot zover de inkijk in mijn privé ‘keukentje’.
Ik hoop oprecht dat het ons gaat lukken de
SPV weer terug op de kaart te gaan zetten.
Daarvoor hebben we iedere SPV als lid nodig,
maar ook willen we van ieder een betrokkenheid en liever ook inzet vragen. Het actie comité is inmiddels bijeen geweest.
Vriendelijke groet en ik hoop jullie op de SPV
dagen /bijeenkomsten te treffen.
- Marcel Smits –
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Werkgroepen en commissies
Onze afdeling kent een lange traditie van werkgroepen en commissies, waarin toegewijde
collega’s veel tijd en energie hebben gestopt om de afdeling op deelgebieden van het vak te
ondersteunen. De laatste jaren is daar een beetje ‘de klad’ ingekomen en dat is iets wat wij
betreuren. Een van de eerste besluiten van het nieuwe bestuur is om de werkgroepen en
commissie structuur van onze afdeling weer nieuwe leven in te blazen. Niet zo zeer vanuit
de behoefte om ‘het oude in ere te herstellen’, maar uit pure noodzaak. De complexiteit
en omvang van de materie waar wij in deze tijd mee te maken krijgen maken dat het pure
noodzaak is, om te voorkomen dat we de weg kwijtraken in het doolhof van wet- en regelgeving, politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen, maar zeker ook de professionele
ontwikkelingen.
De eerste vier commissies die we willen gaan instellen (of nieuw leven inblazen) zijn vooral
heel praktisch gericht: PR, Ledenwerving, Studiedagen en Opleidingscommissie. De PR
is vooral erg belangrijk om in deze tijd de aard en het karakter van de SPV meer onder
de aandacht te brengen bij landelijke en regionale politiek, maar ook bij de andere spelers
in het GGZ werkveld en natuurlijk bij de ‘gewone’ man. Om dit te kunnen realiseren is er
natuurlijk ook geld en mensenkracht nodig, wat vraagt om een groeiend aantal leden! We
vinden het ook belangrijk dat wij onze leden in de gelegenheid stellen om gericht aan kwaliteitsbevordering te doen. Dat maakt een studiedagencommissie en een opleidingscommissie onmisbaar.
Wil jij je op een andere manier inzetten voor je vak? Misschien is deelname aan één van
deze vier commissies dan iets voor jou. Als dat het geval is, neem dan contact op met Hans
Landman. We zien uit naar je reactie!

Nieuwe wetgeving maakt dat mensen die lijden aan een bipolaire stoornis maatschappelijk gemarginaliseerd worden. Als beroepsgroep moeten wij daarover aan de bel trekken bij de politiek!

Succesvolle 10e SPV Regiobijeenkomst in Noord-Holland
Onder de pakkende titel ‘van ontspanning
naar inspanning’ organiseerden de regio
vertegenwoordigers voor Noord Holland
hun 10e bijeenkomst in Castricum. In het
karakteristieke witte kerkje van Duin en
Bosch in Castricum kwamen op donderdag 31 oktober zo’n 65 SPV collega’s bij
elkaar om te luisteren naar 3 jonge SPV’en
met inspirerende verhalen. Anneke Sips vertelde over het nut van Yoga in het SPV werk
en met name bij getraumatiseerde cliënten.
We zagen en hoorden haar ook op de ALV
in mei van dit jaar. Daarna gaf Alberdien
Zandbergen een presentatie over haar
werk als SPV (en enige vrouw) binnen de forensische psychiatrie/FACT van GGZ-NHN.
Tamira Pronk sloot het eerste deel van het
programma af met een inspirerend verhaal
over haar werk met cliënten die aan een bipolaire stoornis lijden. Zij vertelde dat door
nieuwe wetgeving (niet auto mogen rijden

voor een bepaalde periode) grote groepen
mensen die aan deze ziekte lijden maatschappelijk gemarginaliseerd dreigen te
worden. Zij riep daarbij de beroepsgroep
op om daarover vragen te (laten) stellen in
de Tweede Kamer.
Na de pauze gaf Hans Landman een korte
uiteenzetting over de ontwikkelingen binnen
de afdeling SPV van V&VN en deed hij een
indringende oproep om ‘het’ niet alleen te
verwachten van het nieuwe bestuur en de
beleidsmedewerker, maar er met elkaar de
schouders onder te zetten. Aansluitend
daarop werd er volgens het ‘Lagerhuis concept’ door de aanwezigen gediscussieerd
over een aantal pittige stellingen m.b.t. de
actualiteiten van het SPV beroep.
Kortom: een zeer inspirerende middag, dicht
bij de dagelijkse praktijk van de SPV! Mede

namens het bestuur wil ik hier heel graag
een groot compliment geven aan de organisatoren van deze regiobijeenkomst: Jan
Adrichem, Henk-Willem Klaassen, Alette Ruiter, Gerda van der Zanden en Jos Nederpel.
Beste mensen, het is fantastisch om te zien
hoe jullie enthousiaste inzet andere collega’s
motiveert en in de gelegenheid stelt om op
een prettige manier aan deskundigheidsbevordering te doen.
Bedankt en chapeau!
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SPV versus VS GGZ
wat is het verschil en wat betekent dat voor de
praktijk.

In het zonnetje op de tiende regionale SPV
studiemiddag in Castricum

De SPV geen hoofdbehandelaar meer? Dat is niet alleen schrikken,
maar heeft ook vergaande gevolgen! De minister heeft, na alle
partijen gehoord te hebben, besloten dat van de verpleegkundige
beroepsgroepen, alleen de Verpleegkundig Specialist GGZ in
aanmerking komt voor het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.
We zijn heel erg benieuwd hoe dit in de AGZ geregeld is, en
dat gaan we natuurlijk ook uitzoeken. Veel SPV-en zijn onthutst
omdat zij ondanks hun jarenlange ervaring, uitgebreide scholing
en ontwikkelde vakbekwaamheid niet in aanmerking komen voor
het hoofdbehandelaarschap. Eigenlijk zou dus bepaald moeten
worden, welke SPV-en de toets der bekwaamheid doorstaan om
ook bevoegd te worden voor dit onderdeel van het werk. Helaas
werkt het in dit geval niet zo. Bekwaamheid en bevoegdheid
worden sinds kort vastgelegd in het beroep (Verpleegkundig
Specialist artikel 14 Wet BIG). Dat is voor diverse partijen in de
GGZ een nieuw gegeven en in de praktijk is het dan ook wennen, zeker voor SPV-en die als hoofdbehandelaar optraden en
ook als zodanig aangesproken werden. De taakverschuiving (het
overnemen van taken op basis van bekwaamheid) heeft plaats
gemaakt voor de taakherschikking (het overnemen van taken op
basis van bevoegdheid). Uiteraard gaan we ons inzetten om te
bekijken welke ruimte er nog is voor een wijziging in deze. En
omdat V&VN aan de onderhandelingstafels zit en wij niet, schuiven we bij V&VN aan tafel!

Tijdens de tiende regionale SPV studiemiddag hebben we twee van onze
collega’s in het zonnetje gezet: Frank
Kunst en Jan Adrichem. Frank omdat
hij alle regio studiemiddagen bijgewoond
heeft. Tien maal heeft hij prioriteit gelegd om, zoals Frank vertelde: “zich te
verrijken en te laten inspireren door de
lezingen van collega’s uit het veld.”

Iets anders is dat er SPV-en zijn die menen dat zij, op grond
van hun competenties in de directe cliëntenzorg, al min of meer
Verpleegkundig Specialist in de GGZ zijn. Dat is wellicht zo in de
rol van vakinhoudelijk handelen (met uitzondering van de uitgebreide kennis op somatisch en farmacologisch gebied waarover
de VS-GGZ beschikt) maar het is uiteraard de vraag of dit ook
het geval is in andere rollen. Een Verpleegkundig Specialist heeft
een HBO Master gevolgd en is op dat niveau ook bekwaam als
onderzoeker, innovator en professional. De specialist zal die rollen ook in de praktijk moeten brengen en zich moeten blijven
scholen op die terreinen om haar bevoegdheid als specialist te
behouden. Hetzelfde geldt voor een SPV maar dan op post-hbo
niveau en dat is echt anders dan het masterniveau.

Jan Adrichem werd in het zonnetje gezet omdat hij vanaf het begin
medeorganisator van de studiemiddagen is geweest en nu heeft
besloten om te stoppen. Hij gaat afbouwen richting pensioen en
maakt daarmee plaats voor een nieuwe collega.
Velen kennen Jan Adrichem vast van de ledenvergaderingen in
Utrecht (maar ook Lelystad, Harderwijk waar de ledenvergaderingen ook ooit waren in de afgelopen 30 jaar). Jan was daar met
grote regelmaat aanwezig. Zijn speciale belangstelling ging altijd
uit naar de CAO, vakbond, reiskosten, de FWG.
Samen met de andere initiatiefnemers (Gerda van der Zande,
Alette Ruiter en Henk-Willem Klaassen) omarmde Jan het plan
van het toenmalig bestuur om in de regio SPV studiedagen te organiseren. In 2009 konden startten we met het organiseren van
onze eerste studiemiddag. De grote opkomsten (alle keren van
65 tot 90 aanwezigen), het enthousiasme van de aanwezigen, de
boeiende lezingen en de prettige samenwerking in de organisatie
maakten het voor Jan een leuke extra uitdaging in zijn werkzaamheden.
Als collega regio-organisatoren danken wij Jan voor zijn inzet en
voor zijn altijd vrolijke noot, voor zijn kritische blikken en voor zijn
stimulans om deze middagen mede te organiseren. Bedankt Jan!!
- Gerda, Alette, Henk-Willem en zijn opvolger Jos –

‘binnenkort verwacht’:
Ontwikkelingen nieuwe Opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg

Is de verpleegkundige van 2020 werkelijk goed voorbereid op de toekomst en alle vragen die op haar afkomen? Verpleegkundigen in de
maatschappelijke gezondheidszorg (wijkverpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen,
bedrijfsverpleegkundigen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) onderzoeken de mogelijkheden om een post- hbo Maatschappelijke
Gezondheidszorg met verschillende uitstroomprofielen te ontwikkelen. Zoiets als de ‘vroegere’ MGZ met uitstroom-AGZ-BGZ en GGZ (kortHBO)? In de volgende nieuwsbrief meer.
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Herfstoffensief SPV 2013
Onder de voorlopige naam ‘Herfstoffensief
SPV 2013’ kwamen op 10 oktober negen
SPV’en uit verschillende settingen samen
om zich met elkaar te buigen over de vraag
hoe wij - als afdeling SPV binnen V&VN het beste actie kunnen voeren om de
positie van de SPV - nu en in de toekomst te behartigen. Op het meldpunt (adres
hieronder) vinden jullie de namen van deze
SPV-en: dank nog voor jullie komst, van
heinde en verre! De directe aanleiding tot
de bijeenkomst was de onrust die is ontstaan naar aanleiding van het besluit van
de Minister met betrekking tot het hoofd
behandelaarschap. Onze beroepsgroep merkt
daar nu al de gevolgen van en met een
kleine groep hebben we hierover in Utrecht
gesproken.

We willen een brief schrijven met een ‘risico
analyse’ (de negatieve consequenties op
z’n breedst) van de besluiten die tot nog
toe genomen zijn. Deze willen we - goed
onderbouwd met feiten en praktijksituaties versturen naar alle fracties in de Tweede
Kamer.
Daarnaast willen we nauwer gaan samenwerken met het platform GGZ waar cliëntenen familieorganisaties zich verenigd hebben.
Dit om zo onze zorgen gezamenlijk neer
te kunnen leggen bij de politiek en om te
onderzoeken welke acties we kunnen ondernemen om de (negatieve) gevolgen
voor cliënt en familie zo veel als mogelijk te
beperken. Ook willen we meer de samen-

De acties zullen voorlopig vooral op de landelijke en plaatselijke politiek gericht zijn
en op het krijgen van media aandacht. Er
zal een brief worden gestuurd namens de
afdeling naar de minister (of andere hoge
ambtenaar) van het ministerie van VWS,
met daarin de vraag naar de motivatie van
haar keuze en de consequenties die dit zal
hebben voor onze (toekomstige) cliënten.
De legitimatie voor ons bestaan als professionals ligt immers bij de hulp die we verlenen aan cliënten en hun naastbetrokkenen.

werking opzoeken met de andere verpleegkundige beroepsorganisaties in de
maatschappelijke gezondheidszorg, die
evenals wij behoren tot de categorie ‘gespecialiseerd verpleegkundigen’. Dit om
gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in het BIG register weer
de mogelijkheid te krijgen voor het opnemen van een ‘aantekening’ voor gespecialiseerde verpleegkundigen. We gaan ons
inzetten om dit bij V&VN op de agenda
te krijgen, evenals een discussie over de
waarde van het kwaliteitsregister in de huidige situatie. De minister lijkt dit gegeven
(als onderdeel van kwaliteitsbewaking) niet
mee te nemen in haar besluitvorming over
onder andere het hoofdbehandelaarschap.
Als een belangrijke stap daarin hebben
we op het internet een Meldpunt SPV ingericht: www.meldpunt-spv.nl. Hier willen
we met al onze SPV collega’s in den lande
- jullie dus - informatie kunnen delen en
kunnen putten uit reacties die we daar van
jullie krijgen. Jullie informatie en reacties
kunnen dan worden meegenomen in de
diverse overleggen, brieven en andere zaken
die ons vak aangaan. Bijzonder aan dit
Meldpunt is het feit dat het open staat voor
alle SPV’en, dus niet alleen voor de V&VN
leden. En dit is nog maar het begin……

Hij komt er weer aan!
Nee, niet Sinterklaas - dat mag niet meer - maar de Algemene Ledenvergadering!!
Inmiddels waren we gewend aan donderdag als ‘vaste’ dag voor
de ALV. In de praktijk bleek echter dat daardoor een groep collega’s
steeds niet in de gelegenheid was om deel te nemen. Daarom hebben
we op verzoek besloten om de eerste ALV van het jaar op donderdag te houden en de tweede op een woensdag.

De komende ALV is dus op woensdag 20 november aanstaande!

Het wordt weer een afwisselende dag, want na de ALV is er ’s middags weer de landelijk studiemiddag. Het gaat deze middag vooral
over onze samenwerking met de politie. Een boeiend onderwerp,
want we hebben, denk ik, allemaal zo onze professionele ervaringen met de politie. Er staan boeiende sprekers op de agenda, die
de samenwerking vanuit diverse invalshoeken zullen belichten. Dit
mag je gewoon niet missen! Voor meer informatie en aanmelding
volg deze link! Schrijf je in voor deze studiemiddag!
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Rapportage over her FACT team van Altrecht in Utrecht

Op woensdag 27 augustus j.l. zond ‘de vijfde dag’ een reportage uit over het
FACT team van Altrecht, dat in Utrecht opereert. Op een duidelijke en positieve
manier wordt het werk en de doelgroep van dit team in beeld gebracht. Onze
collega Harry Gras zorgde voor de nodige commentaar en toelichting. Als je
hem nog niet gezien hebt, is het zeker de moeite van het kijken waard! Klik op
onderstaande link om de uitzending te bekijken: %HPRHL]RUJUDSSRUWDJH

Landelijk gebruik van gestandaardiseerde crisiskaart krijgt
steeds meer vorm.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Woensdag 20 november 2013, 10.00 - 12.15 uur
(op veler verzoek op woensdag!)
De Musketon Lunetten Utrecht
Studiemiddag V&VN-SPV
Woensdag 20 november 2013, 13.00 - 17.30 uur
De Musketon Lunetten Utrecht

Als één van de partijen in de GGZ die het zelfmanagement en de eigen regie
van cliënten wil versterken, heeft V&VN afdeling SPV een actief aandeel geleverd in de multidisciplinaire werkgroep voor de implementatie van de crisiskaart. Dit initiatief wordt steeds verder uitgerold en een van de bestuursleden is
aandachtfunctionaris. Kijk op de website: ,QIRUPDWLHFULVLVNDDUW

Interview Jacobine Geel, de nieuwe voorzitter van GGZ Nederland:

geestelijke gezondheidszorg moet bespreekbaar worden!

Vanuit de Denktank GGZ werden we geïnformeerd over een radio-interview
met Jacobine Geel, de nieuwe voorzitter van GGZ Nederland. Een leuk manier
om ‘kennis te maken’ met deze belangrijke vrouw in ons werkveld! Luister via
GHYROJHQGH linN:
Radio-interview!

BIG herregistratie: denk er niet te makkelijk over!

Sinds 1 januari 2009 is voor het verpleegkundige beroep een herregistratie
plicht voor de BIG ingevoerd. Hoewel je zou mogen verwachten dat deze belangrijke missie van VWS goed en professioneel begeleid zou worden, horen
we in de praktijk van veel collega’s de klacht dat ze ‘er niet door komen’. Ons
advies is: geef niet op!! Als je niet her geregistreerd bent, zal dit je in de nabije
toekomst mogelijk veel problemen opleveren. Kijk daarom op de website van
de V&VN: Herregistratie!
Of op de website van het BIG register zelf: Bigregister!

Herm Kisjes

‘Socialbesitas: de nieuwste kwaal van deze tijd’ kopte Metro van 2 oktober
jongstleden. Nomophobia en phantom vibration syndrome zijn termen die tegenwoordig in de verslavingszorg gebezigd worden. Weet u wat ze betekenen?
Harm Kisjes wel, hij schreef, samen met Mayke Calis het boek Socialbesitas.
Proficiat Herm en Mayke!

Alice Beuker en Gerard Lohuis

Zonder sociaal geen psychiatrie is het nieuwste boek dat Alice en Gerard
schreven. Volgens hen moeten het individuele en het maatschappelijke belang
altijd samen gaan, omdat ze nu eenmaal niet zonder elkaar kunnen. En gelijk
hebben jullie! Fijn dat er weer een nieuwe frisse loot aan de stam van sociale
psychiatrie zit. Proficiat Alice en Gerard!

Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!

Colofon gegevens bestuursleden
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Leonoor Hermanides Algemeen bestuurslid
l.hermanides-willenborg@venvn-spv.nl
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De nieuwsbrief is een digitale uitgave van de V&VN afdeling SPV en
verschijnt in principe maandelijks. 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

