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2014 | Wat wordt het? 
Erop, eronder of gewoon er doorheen…                                inleiding

Het nieuwe jaar is al weer ruim een maand gevorderd en de geneugten van de feestda-
gen hebben weer plaats gemaakt voor de realiteit van alle dag. In tegenstelling tot wat 
de natuur laat zien, verkeert de GGZ in zwaar en guur weer (het stormt). Dat gaat ook 
aan de SPV niet voorbij! Misschien is het zelfs wel zo dat wij als beroepsgroep buiten 
proportioneel getroffen worden door alle veranderingen die er (op komst) zijn. Dat 
geldt uiteraard vooral voor diverse groepen patiënten en hun familieleden. Participe-
ren in de samenleving gaat niet vanzelf, dat hebben diverse initiatieven in de praktijk 
aangetoond en dat is ook door onderzoek bevestigd.

De hoofdbehandelaars perikelen beginnen in het land hun uitwerking te krijgen. Veel 
collega’s worden geconfronteerd met wijzigingen in functie- en taakomschrijvingen, 
bevoegdheden die veranderen zonder dat dit is gebaseerd op een kritische blik op 
hun kennis en bekwaamheden. Een, tot nu toe, bijna onveranderde inzet van vooral 
SPV-en in bijvoorbeeld de crisisdiensten. Het is de vraag of en hoe de 7x 24 uur-
diensten kunnen blijven draaien in de deze veranderende wereld van de GGZ! Een 
belangrijk agendapunt voor bespreking met GGZ-N.

De beroepseisen voor de POH-GGZ functie worden - bij gebrek aan duidelijkheid- tot 
nu toe gedicteerd door de zorgverzekeraars. Ook hier geldt dat niet wordt gekeken 
naar bekwaamheden maar naar regels. Een andere, maar zeker niet te onderschat-
ten, regel is dat taken die worden uitgevoerd in het kader van de POH-GGZ functie, 
niet langer aangemerkt kunnen worden als 'verpleegkundig' werk en dus ook niet 
meetellen als praktijkuren voor de BIG-herregistratie. Dat is een verontrustende ont-
wikkeling, zeker nu steeds meer SPV-en, soms fulltime, een dergelijke functie uitoefenen. 
Ook dit is een onderwerp op de agenda van diverse overleggen!

Het stormt ook in het ledenaantal: dit gaat gestaag naar beneden. Dit is niet alleen 
een trend bij onze afdeling, maar ook bij andere V&VN afdelingen. Juist in deze tijd is 
het van belang om sterk te zijn en te blijven. Niet alleen kwalitatief maar ook kwanti-
tatief. Er is kritiek dat we als bestuur te weinig doen, te weinig bereiken. Dat is goed 
te begrijpen gezien alle veranderingen die plaats vinden. Het is helaas ook zo, dat 
inspanningen niet direct leiden tot positieve resultaten, soms wordt dat pas zichtbaar 
op de wat langere termijn.

Uit het kwaliteitsregister van V&VN-SPV blijkt (zie capaciteitsplan 2013) dat eind 
2012, slechts 830 SPV-en ingeschreven stonden! Dit is zorgwekkend als we nagaan 
dat de beroepsgroep uit ongeveer (precies weten we dit niet en daar kan het kwali-
teitsregister nu juist uitsluitsel over geven) 3000 SPV-en bestaat. Uit het aantal geregi-
streerde SPV-en zouden diverse belangrijke organisaties en organen dus op kunnen 
maken dat we maar een klein onderdeel uitmaken van de GGZ! Niets is minder waar. 
Maar niet geregistreerd is dus niet gezien!

Een storm woedt echter niet de hele dag en ook niet dagen achtereen (tenminste niet 
in Nederland) en dat betekent dat af en toe ook de zon schijnt. Er liggen ook nieuwe 
kansen! De ontwikkeling van de SPV als Wijkverpleegkundige GGZ is daar één van.

>>
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Invoering van de BasisGGZ

Met de invoering van de BasisGGZ per 2014 is er voor de specialistische 
zorginstellingen de mogelijkheid gekomen om ook de Generalistische Basis-
GGZ (voorheen 1e lijn) zorg te gaan verzorgen. Voor de SPV zou dit een 
prachtige kans dienen te zijn omdat de SPV van origine een wijkverpleeg-
kundige achtergrond heeft en dus op de 1e lijn zou moeten kunnen functio-
neren. De discussie en de stammenstrijd tussen diverse beroepsgroepen 
over het hoofdbehandelaarschap heeft ervoor gezorgd dat de SPV is onder-
gesneeuwd. De SPV mag geen hoofdbehandelaar zijn binnen de Genera-
listische BasisGGZ en de V&VN heeft ervoor gekozen om de verpleegkundig
specialist naar voren te schuiven als hoofdbehandelaar. In deze laatste keuze
is de opzet geslaagd en heeft de minister de VS als hoofdbehandelaar aan-
gewezen. Echter, de zorgverzekeraars hebben de VS alleen toegelaten binnen
de groep Generalistische BasisGGZ/chronisch, vaak daarbij aangegeven 
dat de GZ-psycholoog geen hoofdbehandelaar mag zijn in deze groep. Het 
grote probleem dat nu lijkt te ontstaat is dat er te weinig behandel capaciteit 
zal zijn binnen de groep chronisch, waardoor deze budgets niet worden op-
gemaakt en de uitstroom uit bijvoorbeeld de FACT-teams zal tegenvallen. 
Hierdoor blijven de kosten hoog, immers FACT is veel duurder dan Genera-
listische BasisGGZ / chronisch.

Waar liggen de kansen  voor de SPV? 

Ten eerste is de beslissing van de minister een voorlopige beslissing en zal 
er in 2e instantie een beslissing komen wie nu echt hoofdbehandelaar mag 
zijn. Het is belangrijk dat de SPV beter wordt gezien en gehoord door VWS 
en wel hoofdbehandelaar wordt binnen de Generalistische BasisGGZ. Ten en wel hoofdbehandelaar wordt binnen de Generalistische BasisGGZ. Ten en wel hoofdbehandelaar wordt
tweede komt er een transitie van de AWBZ en jeugdzorg naar de gemeen-
ten aan. Gemeenten moeten met een lager budget deze zorg overnemen 
en zien massaal als oplossing om meer bewonersparticipatie in te zetten, 
meestal in de vorm van wijk- of gebiedsteams. Hier zijn alle gemeenten 
inmiddels wel mee bezig. Het is van groot belang dat de SPV hierin partici-
peert, waardoor de SPV zich weer meer naar de 1e lijn kan bewegen. Het is 
een pracht gedachte om de SPV via de zorgverzekering in te zetten in wijk/
gebiedsteams, als POH-GGZ en ergens in de Generalistische BGGZ. Deels 
vergoed door de zorgverzekeraars en deels door de gemeenten.

Ik zou graag ontwikkelingen die jullie horen in den lande van jullie vernemen!!

Marcel Smits, vicevoorzitter.

Expertise gebied Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Vorig jaar is het beroeps-deelprofiel van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige herschreven. Na diverse concepten heeft de algemene
ledenvergadering in november 2013 de derde versie aangenomen als de beschrijving van het specifieke kennis- en handelingsdomein 
van de SPV. Sindsdien wordt ook niet meer gesproken van beroeps-deelprofiel maar van expertisegebied. Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de juiste puntjes op de juiste letters, komma's op de goede plek en zijn we in overleg hoe we deze mooie actuele 
omschrijving wereldkundig kunnen maken. Verwacht wordt dat in april een uitgave in de vorm van een brochure of dun boekwerkje 
beschikbaar zal zijn. De nog niet geheel gecorrigeerde pdf versie is vanaf onze website te downloaden.
Vergaderstuk ledenvergadering: concept expertisegebied SPV. 

Ad Minheere, bestuurslid.

vervolg inleiding >

Marcel Smits schrijft daarover in zijn stuk over de 
basisGGZ. Ook voor de jeugd SPV’en lijken er kansen
te liggen in de zo genaamde Carte Blanche bena-
dering, die naadloos lijkt aan te sluiten op het SPV 
profiel. Hierover lees je meer in het verslag van het 
Zorgberoependebat 2013.

Medicatie voorschrijfbevoegdheid voor de SPV! Wel 
of geen goede zaak? Daarover ging de enquête op 
onze website. Anne Rose van Kessel geeft leiding 
aan dit project en brengt je in deze brief op de hoog-
te van de stand van zaken.

Het Expertise gebied Sociaal Psychiatrisch Verpleeg-
kundige, hoe staat het daar eigenlijk mee? Daarover 
schrijft Ad Minheere. Maar wie is dat eigenlijk? Dat 
kun je lezen onder het kopje ‘even voorstellen’, waar 
Ad je een kijkje gunt aan zijn ‘keuken tafeltje’.

Het is weer en hele brief geworden, maar er gebeurt 
dan ook veel! Onstuimige tijden, met dreigingen, uit-
dagingen en kansen, geven voldoende aanleiding 
om met elkaar de juiste koers te bepalen en deze 
vast te houden. Het profiel van de SPV in de wijk, als
POH, in de gespecialiseerde en basis GGZ is duide-
lijk en wordt nog steeds op de kaart gezet en ge-
houden!

Ondanks alle storm worden er nog steeds SPV-en 
opgeleid, nieuwe collegae die uitgenodigd worden om 
lid te worden, zich te laten registreren in het kwali-
teitsregister en actief mee te doen als professional in 
de GGZ. Dit doen zij dankzij de vele goede voorbeel-
den van zeer ervaren collega SPV-en die zij op hun 
pad als SPV i.o. zijn tegengekomen!

Ivonne van der Padt- voorzitter.

http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/alv/alv2013/20131120-bijlage4-expertisegebied-spv-3e-concept.pdf
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Op vrijdag 13 december 2013 vond in het Beatrixtheater in Utrecht 
het Zorgberoependebat onder auspiciën van Zorginstituut Neder-
land, voorheen het College voor zorgverzekeringen, plaats. Onder 
dag voorzitterschap van Pia Dijkstra werd er vanuit verschillende 
optieken gekeken naar hoe de zorgvraag er in 2030 in Nederland 
uit zal zien en wat dat betekent voor de beroepen die dan in de 
zorg werkzaam zijn. De zaal was voor driekwart gevuld met een 
palet aan disciplines zoals docenten, beleidsmakers, zorgverzeke-
raars en natuurlijk ook de verpleegkundige- en medische discipline. 
Interessant was de inleiding van Marian Kaljouw over de taken en 
activiteiten van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Oplei-
dingen die in 2012 is opgericht op verzoek van minister Edith Schippers.
Helaas kregen we niet de verwachte informatie over hoe de com-
missie de ruim 2400 verschillende beroepen in de Gezondheids-
zorg (met eveneens ruim 1700 verschillende opleidingen) denkt 
terug te kunnen brengen tot de beoogde 40 verschillende beroe-
pen. Hopelijk wordt dat in het debat van 2014 wel duidelijk!

De meeste feitelijke informatie die tijdens deze dag overgedragen 
werd kan het beste getypeerd worden als ‘oude wijn in nieuwe 
zakken’. Waarbij de presentatie van TNO wat ons betreft de kroon 
spande. Je kreeg even het metaforische gevoel dat TNO ‘water 
op aarde heeft gevonden’. Het demografisch onderzoek in de di-
verse broedplaatsen richt zich vooral op de groep ouderen boven 
de 65 en de verwachte zorgbehoefte in 2030; veel meer ouderen, 
veel meer chronisch zieken, verdere ontwikkeling van de medi-
sche technologie en veel meer vraag naar zorgpersoneel. 

Verspreid over het hele land praten en denken 28 focusgroepen 
samengesteld uit patiënten, burgers en zorgverzekeraars mee 
over de verwachte gezondheidszorg in 2030; een en ander wordt 
begeleid door medewerkers van het Verweij Jonker instituut. De 
heer Hans Boutellier stipte in zijn voordracht even aan dat de nieu-
we visie op gezondheid ook kan leiden tot een tweedeling in de 
maatschappij. De minder weerbare patiënt kan zich schuldig gaan 
voelen over ziekte ten gevolge van bijvoorbeeld zijn /haar leefstijl.

De presentatie van de Nationale Denktank was prikkelend: “ieder-
een chronisch gezond in 2030” en verfrissend! Op enthousiaste 
wijze presenteerden zij hun rapport ‘Uitgedokterd’ waarin zij hun 
antwoord hebben neergelegd op de vraag:
“Hoe bevorderen we in de Nederlandse gezondheidszorg dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren, daar verant-
woordelijkheid voor nemen en aanspraak maken op de zorg en 
ondersteuning die maatschappelijke waarde oplevert?” Daarbij 
definiëren zij het begrip gezondheid als volgt: 

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en 
eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en so-
ciale uitdagingen van het leven. Gezond zijn betekent zich kun-
nen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans 
weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk 
en maatschappelijk.

Het hele antwoord bestaat uit 10 oplossingen voor veerkrachtzorg. 
Twee daarvan werden tijdens de presentatie verder uitgewerkt, 
waarbij één daarvan ons SPV hart sneller deed kloppen: de Carte 
Blanche aanpak in de jeugdzorg. De geschetste competenties die 
voor deze oplossing nodig zijn, sluiten m.i. bijna naadloos aan 
op het competentie profiel van de SPV. Wij denken dat hier een 
nieuwe uitdaging ligt, die we zeker de komende tijd verder gaan 
onderzoeken en hopen te verzilveren!
Lees zelf ook ‘uitgedokterd’ - 10 oplossingen voor veerkrachtzorg! 
Wilt u betrokken worden bij het innovatieve netwerk van de denk-
tank surf dan naar www.nationale-denktank.nl 

Na de lunch was het tijd voor het debat zelf. Dat had wat ons betreft
wat langer mogen duren en ook wat meer diepgang mogen krijgen. 
Er werd o.i. te veel voor ‘eigen parochie gepreekt’ en daarmee ook 
om de ‘hete brei’ heen gedraaid. Belangrijke thema’s als de ethiek 
in de gezondheidszorg: ‘mag men nog wel ziek zijn en waar liggen 
de grenzen van wat een humaan leven genoemd kan worden?’, 
en de nauw gelieerde vraag over de eigen verantwoordelijkheid in 

Zorgberoependebat 2013

>>
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In nieuwsbrief nummer 19 heb ik je op de 
hoogte gebracht van de start van wat wij 
voor het gemak even 'herfstoffensief SPV 
2013’ zijn gaan noemen. Een commissie 
van verontruste SPV-en uit den lande die, 
samen met onze afdeling SPV, gerichte 
actie wil voeren om de dreigende afbraak 
van het SPV beroep Een halt toe te roe-
pen. Op 10 november vorig jaar hebben 
wij de eerste bijeenkomst gehad en voor 
20 februari a.s. staat de 2e bijeenkomst  
gepland.

Wat is er in de afgelopen 4 maanden zoal 
gebeurd? We moeten eerlijk zeggen dat 
we graag al verder hadden willen zijn, 
maar dat het in de praktijk niet meevalt 
om zo’n omvangrijke klus met zo’n be-
perkte menskracht te klaren. We merken 
dat steeds meer collega’s verontrust ra-
ken over de ontwikkelingen in ons beroe-
penveld en graag willen dat wij als bestuur 
daar iets aan doen. Met elkaar in actie 
komen stuit vaak op bezwaren (praktisch 
lastig en geen kans zien om daar nog tijd 
voor vrij te maken). Toch geven we niet op 
en proberen we uiteraard zelf een en an-

der te doen en blijven we collega’s vragen 
met ons op te trekken en een bijdrage te 
leveren (om bijvoorbeeld mee te denken 
over) gerichte acties.

In november 2013 is het Meldpunt SPV on-
line gegaan, maar dit komt nog niet goed 
van de grond. Misschien dat dit toch aange-
haakt moet worden aan onze eigen website:
daar kijken mensen toch als eerste op.

In de afgelopen weken hebben Willem 
Gotink, Ivonne van der Padt en onderge-
tekende, de diverse reacties uit het veld, 

over de keuze van minister Schippers 
inzake het hoofdbehandelaarschap, ver-
werkt in een gemotiveerde reactie. Deze 
is onlangs als brief aan haar verstuurd en 
er zullen afschriften worden verzonden naar 
de leden van de Vaste commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ 
Nederland en diverse media. Een afschrift 
van de brief is ook te vinden op de website 
van de afdeling SPV. Bekijk brief

Onze collega Hans de Vos heeft de taak 
op zich genomen een netwerk van contact-
personen per instelling op te zetten. Hij 
doet dat samen met het bureau en de back-
office van de afdeling SPV. Dit project is 
nog van recente datum en krijgt langzaam 
aan meer vorm en inhoud. Wil jij voor ons 
aanspreekbaar zijn naar jouw collega’s, 
en vice versa, geef je dan als contact per-
soon op bij henedevos@concepts.nl

Wil je zelf actief mee denken en doen in 
dit comité, meld je dan aan voor de bijeen-
komst op 20 februari, van 18.00 tot 21.30, 
in Utrecht!

vervolg zorgberoependebat >

deze werden steeds op deskundige wijze omzeild. Opvallende af-
wezige discipline in het panel was een vertegenwoordiger van de 
GGZ. Deze dag ademde, uitgaande van preventie, eigen verant-
woordelijkheid en zelfregie, de geest van de “maakbare“ patiënt. 
Daarbij voorbijgaand aan de vraag of alle zieke mensen lichame-
lijk of geestelijke hiertoe wel in staat zullen en kunnen zijn.
De meest fascinerende vraag en opmerking kwam uit het publiek: 
“zitten we hier in 2030 niet met een geheel nieuw zorgstelsel, 
maar met dezelfde problemen en vragen? Die vraag houdt ons 
nog steeds bezig!

De afsluiting van de dag had een paar onverwachte elementen 
in zich. Een oudere psycholoog die in 2030 nog praktijk wil voe-
ren noemt het verpleegkundige beroep in één adem met het ‘werk 
voor laag opgeleiden, dat alleen allochtone vrouwen nog willen 
doen’. Gezien zijn leeftijd zullen we er maar van uit gaan dat hij tot 
de categorie Nederlanders behoort die vandaag het hoofdonder-
werp van het congres vormde. 

De tweede verassing was Edith Schippers, die op een paar verzil-
verde zevenmijlslaarzen laarzen het podium beklom. Volgens Wiki-
pedia komen zevenmijlslaarzen voor in verschillende sprookjes...
Medio 2014 wil de commissie Innovatie Zorgberoepen & Oplei-
dingen na nader onderzoek en informatieverzameling uit nieuwe 
focusgroepsbijeenkomsten de eerste contouren van de nieuwe 
zorgberoepen en opleidingscontinuüm presenteren; laten we ho-
pen dat er dan ook wat meer diepgang in het project is gekomen 
en de aandacht ook gevestigd wordt op de Geestelijke Gezond-
heidszorg, waar eigen regie en verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid soms wat complexer is dan in de AGZ.

Een flyer met een agenda over de activiteiten van de Adviescom-
missie in 2014 uitgedeeld bij het verlaten van de aangename locatie 
illustreert het optimisme en de voortvarendheid van dit project over 
de realisatie van Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in 2030.

Leonoor Hermanides-Willenborg, bestuurslid.
Hans Landman, beleidsmedewerker.

Ontwikkelingen en vorderingen ‘Herfstoffensief SPV 2013’

http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/pdfvereniging/brief-vws-hoofdbehandelaarschap-spv.pdf


Ad Minheere, 
bestuurslid V&VN afdeling SPV.

Na de kennismaking met Marcel Smits, 
vice-voorzitter, is het nu mijn beurt om mij 
voor te stellen. Formeel zit ik ook pas sinds 
de laatste bestuurswisseling in het bestuur. 
Ik ben echter al anderhalf jaar langer be-
trokken bij het bestuur van de beroepsver-
eniging V&VN-SPV.
Mede op verzoek van “oud-“ bestuurslid 
Anne-Rose van Kessel heb ik actief mee-
gedacht in de hervormingen die er binnen 
het toenmalige (kleine) bestuur nodig wa-
ren. Naast Anne-Rose heb ik het geluk ge-
had om frequent met Didier Rammers en 
Joekie Bruininks om de tafel te zitten. De 
kennis en kunde van dit trio is indrukwek-
kend en voor mij ook inspirerend geweest.

Dat besturen ook een grote verantwoorde-
lijkheid met zich meebrengt realiseer je je 
in zo’n klein bestuur heel goed. Daarnaast 
is de gezondheidszorg in Nederland wel 
heel complex aan het worden en wordt het 
steeds ingewikkelder om ‘gewoon SPV’ te 
kunnen zijn. De veranderingen stapelen zich

in een hoog tempo op. Wellicht dat dat ook 
de drempel wat hoger heeft gemaakt om 
definitief tot het bestuur toe te treden.

Wat is mijn achtergrond? In 1982 begon ik 
als één van de twaalf pré-klinische leerlingen
(van de 285 sollicitanten) aan de A-oplei-
ding. Het ministerie van defensie verstoorde 
de plannen om na mijn diplomering de 
Intensive Care opleiding te gaan volgen. 
In aanraking komende met psychotische 
leeftijdsgenoten wekte dit een hele andere 
interesse. Een logische volgende stap was 
de B-opleiding (altijd nog met de bedoeling 
terug de A in en IC opleiding gaan volgen, 
immers met de B op zak zou ik deze patiën-
ten beter kunnen begeleiden).
Zevenentwintig jaar later geloof ik die cariërre-
move niet meer; nog steeds werkzaam in de 
instelling waar ik de B-opleiding ging volgen:
GGZ Oost-Brabant. Elke vijf jaar een andere
werkplek of opleiding of bijbaan (zo pas-
seerde de kaderopleiding, secretariaat van 
VVIO/NU’91 van  regio Noord-Brabant, case-
management, psychiatrische intensieve 
thuiszorg (PIT-verpleegkundige), thuis onder-
steuning psychogeriatrie (TOP-verpleeg-
kundge) gespreksleider Alzheimer Café, op-
lossingsgericht werken, regio-contactpersoon)
resulteerde in uiteraard SPV-opleiding.
Gevolgd aan de HAN Nijmegen, onder be-
zieling van Jan en Marlies ontwikkelde zich 
de zogenaamde “vis in het water”.

Aan de hand van het beroepsdeelprofiel op-
geleid en afgestudeerd op sociaal psychia-
trisch verpleegkundige diagnostiek ontstond
de basis voor de huidige interessegebieden 
waarvoor ik (extra) aandacht heb binnen 
het bestuur.

De positionering van de SPV en het exper-
tise-gebied (zie elders in deze nieuwsbrief). 
Vanuit mijn huidige werkplek in de 2e-lijns 
GGZ wil ik er binnen het bestuur ook voor 
waken dat deze groep SPV’n voldoende 
in beeld blijft. Samen met mijn directe col-
lega’s uiten we weleens onze twijfels ten 
opzichte van beleidsmakers (van micro tot 
macro niveau): “ zijn wij nog wel van deze 
wereld?” Waarmee gerefereerd wordt aan 
het afdwalen van het sociaal psychiatrisch 
gedachtegoed. Een extra motivatie om tot 
het bestuur toe te treden en het van bin-
nenuit te kunnen bewaken.

Privésituatie? Tja, wat moeite met anato-
mie in de A-opleiding en een klasgenote die 
goede cijfers haalde . . . . inmiddels zijn we 
zevenentwintig jaar getrouwd en hebben 
we drie kinderen (20-17-14). De oudste 
woont al anderhalf jaar op kamers en begin 
dit jaar is de tweede ook op kamers gaan 
wonen en is daardoor de jongste en regel-
matig ‘enigst kind’. Met zijn vieren (mijn 
vrouw past hierbij) leven we ons uit met 
sporten (basketbal, voetbal en badminton). 
Dat dit ook risico’s met zich meebrengt heb 
ik onlangs mogen ervaren. Maar inmiddels 
sla ik ook op de baan weer mijn slag. Ook 
luister ik graag muziek (Nightwish bv).

Tot slot nog twee tips. Ten eerste heb ik jaren
gehoord over SPV aan Zee: dat is leuk! Ik 
weet nu uit ervaring dat het écht leuk is! 
Ten tweede zet je klachten/frustraties om 
in positieve energie en laat je zien/horen; 
als bestuurslid kijk ik naar je uit (in het land 
of op de eerstvolgende regiobijeenkomst).

Nieuwsbrief Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen No 20 · p. 5

Even voorstellen:

Mediatie voorschrijfbevoegdheid / Enquête

Als je dit leest is het format met de aanvraag aangaande de voorschrijfbevoegdheid van SPV-en reeds onderweg naar VWS. 
Middels een enquête heeft onze achterban laten weten te opteren voor deze bevoegdheid. In totaal ontvingen we 367 reacties waarvan 
268 positief. 99 Reacties waren als negatief te labelen hoewel er soms voorwaarden aangegeven werden waarbij het dan wel zou kunnen.
Hoewel het resultaat een overtuigend ja is, lijkt het ons van belang de verschillende argumenten te gaan ordenen en mee te nemen in 
het voortgangsproces.  Een van de belangrijkste en steeds terug kerend thema’s is (structurele) scholing en bijscholing. 
De eerste stap is gezet, we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen

Anne-Rose van Kessel, bestuurslid.
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Geslaagde ALV en Landelijke studiemiddag!

Op 20 november van vorig jaar werd er in de musketon in Utrecht weer een Algemene Leden Vergadering en een Landelijk Studiemiddag 
gehouden. De opkomst voor de ALV was helaas bescheiden (terwijl het toch één van de belangrijkste organen van onze afdeling is), 
maar de studie middag kon zich in een grote opkomst verheugen. Het onderwerp ‘De samenwerking met de politie’ zorgde al tijdens de 
middag voor nodige stof tot discussie. Duidelijk werd vooral dat de politie en de SPV elkaar nodig hebben en op belangrijke gebieden 
aanvullen. Ook dat het belangrijk is om elkaar te kennen (netwerken) en om niet bang te zijn om soms buiten de gebaande wegen te 
wandelen.
Inmiddels zijn de PowerPoint presentaties van 2 sprekers op de website geplaatst. Je vindt ze hier! Zodra de notulen van de ALV zijn 
goedgekeurd komen deze ook op de website. Het is zeker zinvol om deze door te lezen!

Voorlopige erkenning voor post-HBO SPV 
opleiding aan de Hogeschool Utrecht

Op de bestuursvergadering van 19 -09-'13 heeft het bestuur be-
sloten om een voorlopige erkenning te geven aan de post-HBO 
SPV opleiding aan de Hogeschool van Utrecht. De aanvraag 
tot deze transitie van post-HBO GGZ opleiding tot een erkende 
post-HBO SPV opleiding is eind 2012 door de studieleider/ ma-
nagement ingediend bij onze vereniging.

Op basis van gesprekken met de studieleider mevrouw Carina 
Stigter en de heer drs. Roland van de Sande, docent aan de 
post HBO-GGZ, hebben op verzoek van V&VN afdeling SPV 
mevrouw Marlies van Bemmel en de heer van Drongelen, bei-
den SPV docenten, een onderzoek uitgevoerd naar de inhoud en 
organisatie van de opleiding in relatie tot het Beleidskader SPV 
2009 en andere samenwerkingsvoorwaarden. In een plan van 
aanpak (januari 2013 ) wordt in diverse punten aangegeven hoe 
de opleiding aangepast zal worden zoals de omvang en inhoud 
van het curriculum, het verbeteren van de stage plaatsen c.q. 
begeleiding en de bereidheid zich te commiteren aan de lande-
lijke kaders en participatie in de beleids-en beheer groep van het 
landelijk platform post-HBO SPV opleidingen.

In augustus wordt door de nieuwe opleidingscommissie de voort-
gang van de wijzigingen en de verbeterpunten besproken met 
mevrouw Stigter en de heer van de Sande en wordt hierover een 
verslag geschreven voor het bestuur. 

Het bestuur neemt in september 2013 het besluit de post -HBO 
SPV opleiding aan de HU een voorlopige erkenning te geven met 
ingang van het cohort september 2013. Vanaf mei zal de post-
HBO SPV HU ook vertegenwoordigt zijn in het landelijk platform 
post-HBO-SPV. In maart 2014 en januari 2015 zal de opleiding 
door een vertegenwoordiging van de opleidingscommissie gevi-
siteerd worden om te toetsen of de voorgenomen aanpassingen 
inmiddels gerealiseerd zijn.

Leonoor Hermanides-Willenborg. bestuurslid.

“ De enige manier om 
geweldig werk te doen 
is om leuk te vinden 
wat je doet.”

Quote | Steve Jobs 

Overleg met de beroepsvereniging POH-GGZ 

V&VN afdeling SPV heeft contact met de beroepsvereniging 
POH-GGZ. Omdat zo’n 60% van de POH-GGZ werkers bestaat 
uit SPV-en, is het belangrijk dat ook onze afdeling aan schuift 
aan de bestuurstafel van deze beroepsvereniging. De eerste 
keer dat dit gebeurde was in december van het vorige jaar. De 
belangrijkste vraag in dit eerste overleg was: 
Wat bindt ons en waarom is het wenselijk om samen te werken?

� Inspraak over het profiel POH dat is opgesteld door de NHG.
�  Strategie bepalen over eisen die worden gesteld aan de 

(beroeps)vooropleiding en de functiegerichte opleiding c.q. 
nascholing.

�  Participatie Hogescholen overleg over inhoud, duur en kosten 
opleiding.

�  Strategie ontwikkelen zodat gewerkte POH uren ook meetellen 
voor de BIG herregistratie.

Contactpersonen POH GGZ: Ilse van Eck en Astrid van Gorkom



Mededelingen 
Meepraten over de toekomst van het Kwaliteitsregister V&V?
Op 3 april 2014 is er een symposium voor alle gebruikers van het Kwaliteits-
register V&V. Op deze middag hoort het College Kwaliteitsregister V&V graag 
over ervaringen met het Kwaliteitsregister, ideeën over het vergroten van de 
waarde en de positie van het register en ook over het belang van registratie. 

Tijdens het plenaire programma komen diverse dilemma's aan bod, waarover 
onder meer Bert Fledderus, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V, 
en Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer VWS, in gesprek gaan. Daarna 
zijn er drie interactieve sessies waarin er veel ruimte is om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen.
Toegang tot het symposium is gratis, maar deelname kan alleen na aanmelding. 
Er zijn 200 plaatsen beschikbaar, dus meld je zo spoedig mogelijk aan, maar 
uiterlijk tot 10 maart 2014. Lees hier meer. 

Regio-vertegenwoordigersoverleg|Aankondiging
Beste regiovertegenwoordigers. Het is alweer een tijd geleden dat er een regio 
overleg was. De hoogste tijd dus om weer bij elkaar te komen, Zeker in deze 
roerige tijd is het goed om elkaar te zien en te spreken. Frans van Vugt onder-
zoekt wanneer er ruimte beschikbaar is. De planning is om een bijeenkomst te 
organiseren in het voorjaar. Uiteraard krijgen de regiovertegenwoordigers een 
uitnodiging via de mail. Wij verzoeken jullie alvast om punten te verzamelen 
vanuit de achterban. Wij kijken uit naar jullie komst!

Socialistische Partij houdt enquête Ontslagen in de GGZ 2014
De afgelopen tijd worden we regelmatig opgeschrikt door berichten in de media
over faillissementen en ontslagen in de geestelijke gezondheidszorg vanwege 
de forse bezuinigingen. De Socialistische Partij wil graag weten hoe groot de 
omvang van de ontslagen zijn, maar ook wat de precieze gevolgen zijn voor de
patiënten en het personeel.
Zij willen jou daarom een aantal korte vragen stellen. Het invullen kost u maximaal
10 minuten. Uw ervaringen kunnen we met deze vragenlijst goed laten door-
klinken in Den Haag. Klik om je stem te laten horen.

Er is een nieuw medium voor de héle GGZ: GGZTotaal. 
GGZTotaal bestaat uit een website met achtergrondinfo en dagelijks actueel nieuws.

Naast de site is er het maandelijkse e-magazine, dat 27 januari j.l. voor het eerst 
is verschenen.In het magazine van deze maand een artikel over werken met 
een psychische beperking; een recensie van het boek van Floris Bijlsma; een 
interview met Jan Walburg, een column en een artikel over muziektherapie. 
Je kunt je hier aanmelden  hier aanmelden  hier

Colofon gegevens bestuursleden 

Ivonne van der Padt voorzitter
i.v.d.padt@venvn-spv.nl
Interne  en externe contacten
Acute psychiatrie en crisiskaart
Ledenwerving en PR
Transitie Jeugdzorg

Marcel Smits Vicevoorzitter
m.smits@venvn-spv.nl
Interne  en externe contacten
GGZ wijkverpleegkundigen
Hoofdbehandelaarschap
POH-GGZ

Hans van Dooren Penningmeester
h.v.dooren@venvn-spv.nl
Opleidingen

Leonoor Hermanides Algemeen bestuurslid
l.hermanides-willenborg@venvn-spv.nl
Opleidingen

Moniek Obdeijn Algemeen bestuurslid
m.obdeijn@venvn-spv.nl
Acute psychiatrie en crisiskaart
Commissie studiemiddagen
Transitie Jeugdzorg

Astrid van Gorkum Algemeen bestuurslid
a.v.gorkom@venvn-spv.nl
POH-GGZ
Transitie WMO

Ilse van Eck Algemeen bestuurslid
i.v.eck@venvn-spv.nl
Hoofdbehandelaarschap
POH-GGZ
Transitie WMO

Anne-Rose van Kessel Algemeen bestuurslid
a.v.kessel@venvn-spv.nl
Medicatie
Acute psychiatrie en crisiskaart

Ad Minheere Algemeen bestuurslid
a.minheere@venvn-spv.nl
Expertisegebied SPV
Ledenwerving en PR
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De nieuwsbrief is een digitale uitgave van de V&VN afdeling SPV en verschijnt 1 maal per twee
maanden. 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!

http://www.kwaliteitsregistervenv.nl
https://vragen.sp.nl/index.php/672625
http://www.ggztotaal.nl/ggztotaal/Home.html

