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Inleiding door de voorzitter

Tot onze spijt is het alweer een tijd geleden dat de Nieuwsbrief verscheen. Dit jaar 
komt daar meer continuïteit in. Intern hebben we een aantal taken opnieuw verdeeld 
waardoor er betere garanties zijn om jullie vaker, elke twee maanden, op hoofdlijnen 
te laten weten waar het bestuur van de afdeling zoal mee bezig is. 

Het nieuwe jaar is onstuimig begonnen. Er is verzet in de samenleving tegen de 
komst van mensen uit oorlogsgebieden, mensen die hun eigen land ontvluchten 
omdat het daar niet veilig is. Mensen die op een andere manier willen leven dan in 
het land waar ze geboren en soms getogen zijn. Sommige collegae, die als hulpver-
leners bij asielzoekerscentra werken, krijgen te maken met deze vluchtelingen om-
dat zij getraumatiseerd, depressief of angstig zijn. Anderen krijgen te maken met de 
onrust in wijk en buurt, als blijkt dat er opvangcentra komen. Deze maatschappelijke 
onrust gaat ons allen als mens, maar zeker ook als SPV aan. Ik ben benieuwd in
welke mate SPV-en betrokken worden/zijn in gemeenten waar deze problematiek speelt.

Een ander zorgelijk gegeven is dat mensen met ernstige psychische aandoeningen 
in beperkte mate deelnemen aan de samenleving. De groep van ongeveer 280.000 
mensen ervaart in grote mate belemmeringen om maatschappelijk actief te zijn. 
Hun kwaliteit van leven is op diverse levensgebieden matig: panelleden van de 
doelgroep geven hun kwaliteit van leven een rapportcijfer van 6.2 (Van Hoof et al, 
2015 Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ. Utrecht: 
Trimbos-instituut ). Eenzaamheid, psychische en lichamelijke ongezondheid, scoren 
hoog. Ambulantisering dient echt gepaard te gaan met een grotere inzet van perso-
neel met diverse deskundigheden. Berichten van diverse leden tonen aan dat van 
een grotere inzet geen sprake blijkt. Integendeel, SPV-en worden, vanwege bezui-
nigingen, in sommige instellingen boventallig verklaard. Dit baart ons grote zorgen 
en is in tegenspraak met de noodzakelijke inzet om de ambulantisering verder vorm 
te geven. 
Het wordt dus wederom een jaar dat we de schouders er weer onder gaan zetten. 
Wij willen dat graag met elkaar doen en kijken uit naar de samenwerking met jullie 
op diverse fronten. Een goed en actief 2016 gewenst!

Ivonne van der Padt, voorzitter V&VN-SPV
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Mag ik mij voorstellen? Nandl Lokhorst

Na een half jaar mee te hebben gelopen ben ik sinds mei 
2015 lid van het bestuur. In mijn portefeuille heb ik de 
commissie PR, commissie Kwaliteit en GGZ Denktank. 
De commissie Kwaliteit doe ik samen met Berrith Augustus. 

Loopbaan: 
In 1994 ben ik begonnen met de HBO-V opleiding en na mijn afstuderen, in 1999, 
begonnen op de gesloten opnamekliniek bij de toenmalige Robert-Fleury Stichting  
in Leidschendam. Twee jaar later ben ik gaan werken voor GGZ Rivierduinen in 
Alphen aan de Rijn. Ook dit was een opnameafdeling. In 2010 ben ik gestart met 
de Post-HBO SPV opleiding te Amsterdam en sindsdien weer werkzaam in Leid-
schendam. Eerst als casemanager/ SPV in opleiding bij het  ambulante team sociale 
psychiatrie (SPRC) en vanaf 2012 als SPV bij het fACT team Voorburg/Rijswijk en 
de crisisdienst. 

Naast mijn werkzaamheden als SPV heb ik mij de afgelopen 3 jaar ingezet als lid 
van de programmacommissie voor het tweedaags symposium SPV aan Zee. 
Wat drijft mij? In een veranderende gezondheidszorg waarbij steeds meer taken van 
de SPV lijken overgenomen te worden door andere gezondheidverzorgenden wil ik 
een stem laten horen over wat wij als SPV kunnen, maar vooral doen. Ik wil mij er 
hard voor maken dat de SPV wordt gezien als een gespecialiseerd verpleegkundige, 
net zoals bijvoorbeeld de dialyse verpleegkundige. 

Privé: 
Ik ben 11 jaar getrouwd en ben stiefmoeder van drie bijna volwassen meiden en 
moeder van twee zonen.  Mijn vrije tijd besteed ik heel graag aan zwemmen, roeien,  
geocaching (‘schatzoeken’ met een GPS) en als er nog tijd over is lezen.

De commissie public relations

Na lange tijd een onderbezetting is er sinds 
februari 2015 weer een goed bezette PR-
commissie.
Afgelopen jaar is onze belangrijkste activi-
teit de lustrumviering geweest in samen-
werking met de commissie studiemiddagen.

We beperken ons verder in deze nieuws-
brief door te melden dat we ons aan het 
oriënteren zijn in het beter gebruiken van 
social media. Intussen hebben we een 
twitteraccount aangemaakt waarmee we 
ervaring op willen doen. Alle leden van de 
PR-commissie zullen hier op gaan ‘twee-
ten’ zoals dat dan heet. Het opzetten van 
een facebook pagina wordt onderzocht.

De Linkedln pagina wordt niet meer beheerd 
door de vereniging, de beheerders zal dan 
ook gevraagd worden deze te sluiten zover 
als dit dan een link met onze vereniging 
veronderstelt.
Ons twitter account is VenVN_SPV.

Nandl Lokhorst, Marcel Kik, Richard Touw, 
Natascha Roza, Eric Tillemans en 

Frans van Vugt

Het bestuur wil dit jaar belangrijk inzetten 
op een grotere vulling van het aantal spv-en 
in het kwaliteitsregister.
Als spv moeten we ons onderscheiden door 
registratie in het kwaliteitsregister. Inschrij-
ving betekent dat er minimale eisen zijn 
gesteld aan de beroepsopleiding, maar 
ook dat we aantoonbaar investeren in onze 
deskundigheidsbevordering. 
Er wordt steeds meer nagedacht over een 
mogelijke koppeling aan het BIG-register 
waarbij het vrijblijvende karakter van in-
schrijving ook gaat verdwijnen. 
Ook zorgverzekeraars stellen steeds meer 
belang in het register. Zo heeft Menzis het 
Kwaliteitsregister V&V al drie jaar in hun 
inkoopvoorwaarden staan.

Het kwaliteitsregister deskundigheidsgebied
SPV stelt eisen aan de gevolgde deskun-
digheidsbevordering van de SPV. Door 
middel van een systeem van aanvraag en 
toekenning van accreditatiepunten wordt 
de gevolgde deskundigheidsbevordering 
gewogen, beoordeeld en toegekend.
Portefeuille houders Berrith Augustus en 
Nandl Lokhorst, binnen het bestuur V&VN-
SPV, zullen zich daar verder in verdiepen 
en jullie als leden verder gaan informeren.

Het is goed om te weten dat voor alle 
regio bijeenkomsten, de landelijke studie-
middagen en ledenvergaderingen, georga-
niseerd binnen onze afdeling, accreditatie 
wordt aangevraagd.

Vergeet ook niet in de agenda op onze 
website te kijken voor congressen of bijeen-
komsten waar meestal ook accreditatie 
aangevraagd wordt voor ons deskundig-
heidsgebied. 
Zoals bijvoorbeeld het nationaal congres 
GGZ-Verpleegkunde op 16 juni 2016. 

Zie verder http://agenda.venvn-spv.nl
Meer over het kwaliteitsregister: 
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/

Kwaliteitsregister deskundigheidsgebied SPV

https://twitter.com/VenVN_SPV
http://agenda.venvn-spv.nl
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/


Regio Noord-Holland West

Regio Noord-Holland West heeft 5 collega’s bereid gevonden om het stokje voor 
het organiseren van regio studiebijeenkomsten over te nemen. Deze collega’s 
zijn: Annelies Veldman en Monique de Vries, beiden als SPV werkzaam o.a. bij 
de crisisdienst van Parnassia-Bavo groep en Helen Chadwick, Karin Steltenpool 
en Marianne Frieling werkzaam bij GGZ Noord-Holland noord bij resp. team 
bipolaire stoornissen, IHT team en afdeling Jeugd.

Waardering en dank gaan uit naar onze collega’s die de afgelopen jaren maar 
liefst 14 bijeenkomsten hebben georganiseerd: Henk-Willem Klaassen, Gerda 
van de Zande en Alette Ruiter.

Een landelijk overleg met de contactpersonen regiobijeenkomsten wordt voor-
bereid door het bestuur. Deze bijeenkomst is gepland op 7 april. Contactper-
sonen zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Wanneer je in je eigen regio 
hiervoor een bijdrage wilt gaan leveren, bijvoorbeeld als contactpersoon, laat 
dat dan even weten: postbus@venvn-spv.nl

Ontwikkelingen POH-GGZ

Focus van het bestuur V&VN-SPV is om de SPV als POH-GGZ te positioneren, 
maar wat we merken is dat door diverse platforms en/of verenigingen, zoals de 
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en het Nederlands Huisartsen-
genootschap (NHG), gedacht wordt dat de LV POH-GGZ alle POH’s-GGZ verte-
genwoordigt vanwege de naamgeving LV POH-GGZ. Het vraagt van het bestuur 
V&VN-SPV alertheid ons kenbaar te blijven maken als beroepsvereniging van 
een groot gedeelte van de SPV-en, die werkzaam zijn als POH-GGZ. Met ge-
noemde instellingen is het contact inmiddels gelegd.

Het geformuleerde standpunt van V&VN is als volgt:
V&VN stelt dat de functie van POH GGZ aan belang toeneemt en een belang-
rijk aandeel levert aan het welzijn van mensen wanneer zij psychische klachten 
ervaren. Voor de POH-GGZ zijn verpleegkundigen, veelal vanuit de Sociale Psy-
chiatrische discipline, de grootst vertegenwoordigde beroepsgroep. Verpleeg-
kundigen zijn gewend om te letten op co-morbiditeiten, zijn erop gericht om mul-
tidisciplinair samen te werken, richten zich op zelfmanagement van de patiënt en 
zijn herstelgericht.
V&VN stelt dat de verpleegkundige als POH-GGZ ook als zodanig herkenbaar 
moet zijn en stelt zich op het standpunt om de verpleegkundige werkzaam als 
POH GGZ zich presenteert als 'Praktijkverpleegkundige GGZ’.

Dit standpunt wordt nog besproken, zowel binnen V&VN als V&VN-SPV, en wij 
horen als bestuur dan ook graag jullie mening hierover.

Ilse van Eck, bestuurslid
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De nieuwsbrief is een uitgave van de PR-commissie en verschijnt Verschijnt 1 maal per 2 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 info@venvn.nl of bel (030) 291 90 50. 
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de afdeling; stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 19 mei 2016, 10.00 - 12.15 uur
Aristo zalen Lunetten Utrecht

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 19 mei 2016, 13.00 - 17.15 uur
Aristo zalen Lunetten Utrecht

Vacatures

Door het rooster van aftreden zijn er vanaf mei 2016 
twee functies vacant binnen het bestuur.
Een voorzitter en een penningmeester. Wij zoeken 
dus kandidaten voor het bestuur, die tevens over-
wegen 1 van deze functies in te willen vullen.

Een profiel van deze functies is beschikbaar. 
Klik hier om te downloaden.

http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/vacature-februari2016bestuur.pdf

