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Verspreid
deze nieuwsbrief
onder
je collega’s!

De protesten over een eigen bijdrage voor mensen die langdurig gebruik moeten
maken van de GGZ zijn nauwelijks verstomd, of een nieuwe groep gebruikers, van
in dit geval de WMO, dient zich aan. De (niet onomstreden) Nationale ombudsman
Van Zutphen, bracht onlangs (maart 2016) het rapport Een onverwacht hoge rekening uit. Een rapport over de hoge eigen bijdrage waar chronisch zieken of gehandicapten mee te maken kunnen krijgen als zij gebruik maken van voorzieningen via
de WMO. Tijdens de ‘keukentafelgesprekken’ dient aan de orde te komen dat er een
eigen bijdrage gevraagd kan worden en moet ook een indicatie van de hoogte van
dit bedrag gegeven worden. Het eerste gebeurt soms, dat laatste nauwelijks. Dat kan
ook niet vanwege de ingewikkelde regels en vooral de uitvoering van deze regels.
Hierdoor kunnen bedragen enorm oplopen en mensen in financiele problemen komen.
Voor ons als SPV betekent dit dat we goed op de hoogte moeten zijn van deze
problematiek omdat clienten nogal eens afhankelijk zijn en gebruik maken van voorzieningen die via de WMO verstrekt worden.
Ja, die keukentafelgesprekken. Onze collega’s in het sociale domein zien steeds
meer taken op zich afkomen. Een uitdagende een wellicht soms ook lastige klus
waarin goede samenwerking, overleg en consultatie uitkomst kunnen bieden. In
sommige regio’s neemt dit steeds duidelijkere vormen aan en benut men de expertise van bijvoorbeeld SPV-en van de jeugd-ggz. Goed voorbeeld doet goed volgen: we
kunnen mogelijk ook heel wat hand- en spandiensten verlenen vanwege het tekort aan
‘hoogopgeleide’ verpleegkundigen, waaronder wijkverpleegkundigen. Sonja Kersten,
de directeur van V&VN liet vorige maand in het AD en aan de NOS weten dat ze de
situatie zorgwekkend vindt. Dit jaar zou het tekort aan hbo-verpleegkundigen in de
wijkverpleging oplopen tot 1000. Die tekorten zijn niet zo snel aangevuld: het is dus
zaak goed te kijken naar een juiste taakverdeling en misschien wel inzet van SPV-en
daar waar mogelijk sprake is van psychische problematiek. Tijd om als bestuur van
gedachten te wisselen met onze collega’s in de maatschappelijke gezondheidszorg
en onze directeur. Aan onze leden een oproep om goed rond te kijken in de regio
naar samenwerking en uitwisseling van expertise.
Uitwisseling van expertise en ervaringen is ook gebeurd bij het ‘Aanjaagteam Verwarde personen’. De neerslag daarvan is te vinden in de notitie Samen doorpakken.
Hierin staan diverse bouwstenen beschreven om tot een betere aanpak te komen.
In de vervolgfase werkt men deze bouwstenen verder uit. Gerard Lohuis is onze
vertegenwoordiger in het overleg over die uitwerking. Daar zijn we erg blij mee, want
volgens ons is dit onderwerp bij hem ‘in goede handen’. Als afdeling zijn we hier
dus nauw bij betrokken, uiteraard zou ik zeggen. Het zijn met name SPV-en die niet
alleen in de OGGZ maar ook in de crisisdiensten te maken krijgen met deze problematiek. Problemen die mogelijk ook een gevolg zijn van de (nog) te kortschietende
ambulantisering, een veranderde opvatting in de samenleving over wat tolerabel
is en dat de politie er is om ‘ongewenste’ of overlastgevende buren in de kraag te
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vatten. Dat dit alles onze aandacht heeft,
niet alleen in de uitvoering van ons werk,
maar ook op ons beleidsniveau, is hard
nodig. Volgende maand spreken we PietHein Peeters, auteur van Verwarde personen zijn het probleem niet. Over de echte
vragen in de ambulante ggz. De auteur
heeft voor deze uitgave diverse betrokkenen
gesproken…, behalve SPV-en. Dat vonden
we op zijn minst bijzonder maar vooral een
reden om contact op te nemen. Dat viel in
goede aarde bij Piet-Hein en we kijken dan
ook uit naar onze eerste afspraak. Wordt
vervolgd …...en ondertussen een mooie
lente toegewenst met veel bijzonders om
op te merken om ons heen.
Ivonne van der Padt, voorzitter V&VN-SPV

Van de PR’commissie
Een nieuwe lente, een nieuw gezicht!
Het zal je niet ontgaan zijn, ons vakblad
SP heeft ter ere van het 35-jarig bestaan
van de V&VN-SPV een heuse ‘make-over’
gekregen.
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Graag stel ik mij aan jullie voor ...
Berrith Augustus
Na een half jaar te hebben meegelopen als aspirant
bestuurslid ben ik sinds mei 2015 lid van het bestuur. In
mijn portefeuille heb ik de commissie Kwaliteit en houd ik
me bezig met de voorschrijfbevoegdheid medicatie.
Reden voor mij om in het bestuur te gaan is dat ik me hard wil maken voor de positionering van de SPV in het werkveld. We zijn naar mijn mening gespecialiseerd verpleegkundigen met oog voor het sociaal maatschappelijke. Juist nu in deze rumoerige tijd zie ik mogelijkheden voor ons. Belangrijk hierin is dat we als beroepsgroep
verbonden blijven met elkaar.

Kort iets over mijn loopbaan:
Na als doktersassistente te hebben gewerkt, startte ik na mijn HBO-V als verpleegkundige op een crisisafdeling in Noordwijkerhout. Niet veel later begon ik als sociotherapeut in een psychotherapeutische kliniek waar mensen met een persoonlijkheidsstoornis werden behandeld. Dit heb ik 10 jaar gedaan, waarna ik op een
polikliniek met dezelfde doelgroep ben gaan werken. Mijn gehele loopbaan als verpleegkundige in de GGZ ben ik werkzaam bij GGZ Rivierduinen of haar voorgangers. Om me verder te ontwikkelen ben ik gestart met de SPV opleiding aan de HvA,
waar ik in maart 2014 mijn diploma behaalde.
Naast mijn werk op de polikliniek en in de crisisdienst heb ik ook een eigen praktijk.
Ik heb de opleiding tot haptotherapeut en EMDR gevolgd. Verder ben ik geregistreerd MBT basistherapeut en start ik in mei van dit jaar met level 2 van de opleiding
sensorimotor psychotherapy.

Verder over mij:
Ik ben 6 jaar getrouwd, heb geen kinderen, wel een hond. Op zaterdagochtend kan
je me vinden “in het veld” waar ik hondentraining (apporteren) geef. Mijn spaarzame
vrije tijd besteed ik aan outdoor activiteiten en lezen.
Ik hoop jullie allen een keer te ontmoeten.
Warme groet, Berrith.

Belangrijke voortgang in kwaliteitsontwikkeling GGZ
De eerste verandering die opvalt is de buitenkant: een ander formaat in een nieuw,
kleurrijk jasje. Binnenin is de lay-out ook
enigszins gewijzigd maar heeft ook overeenkomsten met de eerdere opzet. Een
belangrijke wens was een groter font, daar
is aan voldaan. Er wordt nu in fullcolour gedrukt. Op dit moment beperken we ons tot
het weergeven van afbeeldingen en figuren
in kleur. Later dit jaar werken we mogelijk
nog wat andere ideeën uit. We houden je
op de hoogte!
Blijf ons verder volgen op:

VenVN_SPV

Voortvloeiend uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst ggz is er in 2014 een nieuwe
structuur voor de ggz geïntroduceerd.
In de nieuwe structuur wordt ggz vanuit drie echelons aangeboden:
1) huisarts met ondersteuning van de POH-ggz,
2) generalistische basis-ggz (GB GGZ) en
3) gespecialiseerde ggz (S GGZ).
Hierdoor vindt een verschuiving plaats van de patiëntstromen tussen de drie echelons: meer zorg vanuit de S GGZ naar de GB GGZ en naar de huisartsenzorg, naar
de nullijn en naar informele zorg en zelfmanagement.
Zo zijn er intussen eindproducten verschenen, die je hier kunt downloaden:
< Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en
gespecialiseerde GGz >
en < Stroomschema voor volwassen patiënten met psychische klachten >
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Regio bijeenkomsten in 2015

Regio studiebijeenkomst Noord Brabant West en Zeeland

Regio bijeenkomsten zijn, zoals het woord al zegt,
regio gebonden. Een opsomming van de verschillende onderwerpen, vorig jaar, op deze bijeenkomsten kan inspiratie zijn voor andere regio’s. Wil je
meer informatie, ook wanneer je in je eigen regio
met ondersteuning zo’n middag wilt organiseren,
stuur dan een email naar postbus@venvn-spv.nl
onder vermelding van regiobijeenkomst.

Op 12 Januari 2016 vond deze 5e regiobijeenkomst voor SPV-en plaats.
Locatie: het gezellige café op het terrein van de GGZ in Etten-Leur. Dit keer is
er een lunch voordat de studiemiddag begint en rond lunchtijd komen de SPVen binnen gedruppeld.

09-04-2015
Midden Nederland: Bedden afbouw en ambulante
opbouw, Klinieken voor Intensieve Behandeling
16-04-2015
Noord-Holland West: De vele gezichten van stigma
23-04-2015
Oost-Nederland: De Mat een interactie methodiek
27-05-2015
Noord-Brabant West + Zeeland: Ratatouille
18-06-2015
Amsterdam: ‘De eigen kracht van de SPV’
29-10-2015
Noord-Holland West: ‘KOPP een hoofdzaak’
03-12-2015
Oost-Nederland: Werken met opstellingen in de
sociale psychiatrie
Nieuwgierig naar meer:
< Download uitgebreide overzicht 2015 >

Thema van deze studiemiddag is - in de war –
Het doel van de middag is niet zo zeer om tot structurele oplossingen te komen
maar meer om drempels weg te nemen en de betrokken instanties, die in deze
regio te maken hebben met cliënten die in de war zijn, de mogelijkheid te bieden
om de verschillende aspecten en invalshoeken aan de hand van een fictieve
casus uit te wisselen. Hiervoor hebben zoveel mogelijk instanties uitgenodigd
die betrokken zijn bij ontregelde patiënten. Zo waren er vertegenwoordigd: de
gemeente; de politie; GGD; woningbouwverenigingen; de eerste hulp van het
ziekenhuis; verslavingszorg; PAAZ-afdeling en natuurlijk de GGZ.
Onder leiding van dhr. Wim van Dalen van de Gemeente Breda is er een zorgconferentie nagespeeld en alle instanties kregen de gelegenheid om hun aandeel en benadering in deze casus te presenteren. Het was prachtig om te zien
hoe, mede dankzij vragen en opmerkingen uit de zaal, helder werd wat de
verschillende instanties voor elkaar kunnen betekenen en waar we elkaar op
aanvullen. Natuurlijk komen ook de zaken die niet goed gaan en de bezuinigingen aan de orde maar de bijeenkomst heeft zeker geleid tot meer inzicht en
begrip voor de (on) mogelijkheden van de betrokken instanties.
In het tweede deel van de middag werd het onderwerp Beroepsgeheim besproken. Aan de hand van dezelfde casus is bekeken welke (gevoelige) informatie
je wél en welke je niet kunt delen, zowel als BIG-geregistreerde als bij beroepen
waarbij geen beroepsgeheim is geregeld. Daar zitten nogal wat verschillen in.
Irma van Mill, juriste bij GGZ Breburg heeft hierin duidelijkheid gegeven en de
vragen uit de zaal beantwoord.
Voor meer informatie over deze studiemiddag kun je contact opnemen met:
Irmgard Schroeijers, SPV Fact Breda en Acute Zorg Regio West
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl

Kijk ook eens op onze website:
< Regionale studiebijeenkomsten >

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 overwegen 1 van deze functies (op termijn) in te willen
vullen.
Een profiel van deze functies is beschikbaar.
< Klik hier om te downloaden >

Nog niet in je bezit?
Vraag aan via
postbus@venvn-spv.nl
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De SPV in “the spotligth”

De komende studiemiddag

In deze nieuwsbrief een nieuw item. Niet zo origineel
zou je kunnen zeggen maar toch ga ik er voor. Vanuit
de passie voor het vak van SPV kan ik het niet laten
jou als mijn collega in the spotlight te zetten! Ik zoek
je op of ik bel/mail je!!!!

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

Ik doe zelf de aftrap zodat jullie een voorbeeld hebben van hoe het kan. Mijn
naam is Richard Touw, ik ben ongeveer 6 jaar SPV maar volgend jaar alweer
40 jaar in de hulpverlening werkzaam. Ik kan van alles vertellen over mijn privéleven (2 kinderen, 3 kleinkinderen, 2 konijnen etc….) maar in de nieuwsbrief
staat de SPV centraal.

Met bijdragen van:

Omgaan met acute situaties

Marcel Kik
(SPV en ondernemer) Opening van de middag
Richard Touw (SPV) Dagvoorzitter

Carrière switch? Op vrijdag 1 april heb ik op mijn 57e jaar een carrière switch
gemaakt. Ik verruil het grote pand van (voorheen Riagg Amersfoort) GGZ
Centraal locatie Westsingel te Amersfoort in voor het zelfsturende team van
BuurtzorgT Amersfoort. Mijn nieuwe directeur Nico Moleman vroeg mij of ik
het niet spannend vond om de opgebouwde zekerheden (onder meer contract
voor onbepaalde tijd) op te geven voor het gedeeltelijk pionieren bij BuurtzorgT.
Mijn antwoord: Gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg (veel personeel in
de GGZ raakt boventallig, ook de SPV) heb ik bij het vernieuwende BuurtzorgT
meer zekerheden. Zeker als ik bedenk dat ik eindelijk weer het werk kan gaan
doen waar ik het beste in ben; de cliënt opzoeken in zijn eigen omgeving, de
sociale psychiatrie.
Missen? Ga ik het grote gebouw met al mijn collega’s en andere teams, het
secretariaat en alle backups missen in geval van een crisis? Ik denkt het niet.
Binnen dit grote gebouw werkte ik met name nauw samen met één psychiater
van het team, een paar collega’s binnen het autismeteam maar als er echt een
crisis was kon ik niet vanzelfsprekend terugvallen en hulp in laten vliegen om
mij te helpen bij het oplossen van de crisis. Ik moest het toch hebben van mijn
eigen kleine “zelfsturende teampje” binnen het grote gebouw in een grote GGZ
instelling.
Mijn zekerheid vanaf 1 april bij BuurtzorgT? Een team dat elkaar kent, de passie
heeft om voor de ambulante sociale psychiatrie te gaan en waar nodig te netwerken/samen te werken met collega’s van de grote instellingen.
Nu de oproep voor de nieuwe Nieuwsbrief!

Ken je een collega die je graag in de spotlight zet en die
zeker iets te vertellen heeft?
Mail de naam door aan postbus@venvn-spv.nl met als
onderwerp ‘the spotlight’ zodat ik de collega opzoek of bel/
mail etc…. en dan zie je hem/haar terug in de nieuwsbrief!
Tot de volgende nieuwsbrief!!!!!
Richard Touw
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

Thea Daggenvoorde (MSc en SPV) Ervaringen van
patiënten na contact met de crisisdienst
Ursula Witteveen, trainer, netwerktrainer en individueel therapeut DGT
Dialectische Gedragstherapie bij cliënten in crisis.
Jolanda Stobbe (SPV en gepromoveerd verpleegwetenschapper)
Medicatie op indicatie bij een IBS.
Nanon Lieuwe Krol (psychiater), Mirjam de Wal
(VS-GGZ io) en Anne Kadijk (SPV)
Shared decisionmaking (SDM) in crisissituaties
Ursula Wissink- Lahnstein (SPV)
Yoga in acute dienst situaties
Een folder wordt nog toegestuurd, maar inschrijven
voor deze studiemiddag kan nu reeds.
< Inschrijven studiemiddag 19 mei 2016 >

