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Doorpakken! 
 
Slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen op 30 september

Leonoor Hermanides-Willenborg bezocht deze bijeenkomst en maakte een verslag 
wat zich daar afspeelde en hoe zij haar verkenningen deed in de bijzondere locatie 
van de Fabrique te Maarssen.
Download het verslag van deze dag!

De SPV in "The Spotlight"

In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw op zoek naar een SPV collega om hem of 
haar in the spotlight te zetten. Dit keer: Hettie Oude Kempers.

Dit keer ben ik te gast in de praktijk van SPV Hettie Oude 
Kempers. 
Zij werkt drie dagen, 2 dagen gedetacheerd vanuit Indigo in 
de huisartsenpraktijk HOED als POH GGZ in  Den Dolder 
en daarnaast nog een dag in Vleuten in de Basis GGZ. 
Ze is een 62 jarige collega (ziet er veel jonger uit!) die 
enthousiast vertelt over haar vak als SPV. Haar voorop-
leidingen praktijkervaringen zijn via de INAS opleiding, de
inservice opleidingen, A, Z en de B verpleegkunde gedaan 
om uiteindelijk als SPV een oude rot in het vak te worden.
Zij vindt het een gaaf vak. 

Zij is een SPV die ook als POH GGZ de vrijheid heeft en neemt om haar eigen 
agenda te bepalen, zolang zij wel haar productie haalt. Zij werkt ambulant ook als 
POH GGZ waardoor zij de sociale psychiatrie (de omstandigheden waarin de 
mens verkeert)  blijft tegenkomen.
Bij de patiënten thuis zie je toch beter hoe het met iemand gaat! 
Door een soms eenvoudige verpleegkundige interventie (Hettie doet soms iets meer 
dan nodig is) biedt zij datgene waardoor de patiënt (en netwerk) zich gehoord en 
serieus genomen voelt. 

Zij werkt veel met het KOP model (Paul Rijnders), haar mening is dat dit model bij 
uitstek geschikt is om te gebruiken in het beroep van de SPV. Eenvoudig gesteld  
betekent dit dat K=OxP. Klachten verdwijnen wanneer de omstandigheden verande-
ren en of de persoonlijke stijl!

Bijvoorbeeld 
O = omstandigheden 
Wanneer de patient wordt ontslagen en geen inkomen meer heeft dan is er reden tot 
piekeren en somber zijn. Wanneer dan de patient een baan vindt is er weer inkomen 
en zijn de klachten over. 
P = Persoonlijke stijl 
Door conflict vermijdend gedrag ontstaan klachten als slecht slapen, piekeren en 
depressiviteit. Wanneer de cliënt handvatten krijgt en er een assertievere stijl aan-
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De volgende twee uitgaven van Sociale Psychiatrie zijn twee boeken
In december een boek van Henk Willem Klaassen ‘BuurtzorgT’ werken in de nieuwe 
ggz. 
Dit boek laat zien hoe vernieuwing er uit kan zien. Door te kantelen en daadwerkelijk 
vanuit een nieuw perspectief te werk te gaan. Een noodzaak tot aanzet voor verande-
ring in de GGz. Buurtgerichte Zorg van BuurtzorgT. 

In januari – februari een boek van Bauke Koekkoek.
Hij neemt de lezer mee in de jungle die de ggz voor velen, die er niet in werken, moet 
zijn. Het is een dapper boek. Hij begint niet voor niets met de vraag: hoe vertel ik op 
een feestje wat ik doe en hoe leg ik uit waar de GGZ voor is bedoeld. Aan de hand 
van eenvoudige vragen, goede vragen, lastige vragen en onmogelijke vragen legt hij 
uit, hoe die vragen beantwoord moeten worden.

Lid of donateur en de nieuwsbrief niet ontvangen?
Het kan zijn dat een collega je heeft geattendeerd op deze nieuwsbrief terwijl je deze 
zelf niet ontvangen hebt.
Mogelijk klopt je email adres niet meer, controleer dat bij je contactgegevens V&VN
Hiervoor log je eerst in met het e-mailadres waarop je de mail van V&VN hebt ontvan-
gen om een wachtwoord aan te maken. Ga daarna naar 'Wijzig gegevens' in de rech-
terbalk. Klik hier op de knop 'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres en wachtwoord. 
Nu kun je je e-mailadres aanpassen.
Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.

geleerd kan worden en besef dat op elk 
conflict en/of meningsverschil naderhand 
terug gekomen kan worden, betekent dat 
er vaak volstaan kan worden met een korte 
behandeling.
Luisteren naar de mens, soms meer doen 
dan nodig is (bijvoorbeeld een document 
invullen voor een subsidie of iets derge-
lijks), kan het verschil maken.
Verder is te lezen op haar profiel bij Indigo 
dat zij een echte generalist is, patiënten 
kunnen met veel bijzondere klachten bij 
haar terecht. 
Een collega die haar vak verstaat, die 
anderen enthousiasmeert en waar de pa-
tiënten zich "thuis“ voelen. Een collega die 
naast Nederlands en Engels ook een an-
dere taal spreekt: Twents!

Tip van Richard Touw: 
Wil je als SPV een praktisch en professio-
neel profiel hebben op internet? 
zie <link>

Tot de volgende De SPV in "The Spotlight".

vervolg van pagina 1

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

V&VN SPV

We kunnen nog kandidaten gebruiken om 
zowel Twitter als Facebook pagina’s te be-
heren. Stuur ons een mail wanneer je mee 
wilt doen postbus@venvn-spv.nl 

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

Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!

ALV en Studiemiddag op woensdag 16 november 2016

Op de ledenvergadering zal een actieplan besproken worden, in twee A4-tjes is dit 
samengevat. Downloaden kan uiteraard.

Zie voor de studiemiddag programma “SPV: stigmatiseren, borderline en stemmen” 
de pagina op onze website. Tevens is hier een inschrijfmogelijkheid voor de leden-
vergadering en/of de studiemiddag.

Regio bijeenkomsten tweede helft 2016

•	 	6	oktober	Noord	Holland	West:	GGZ	en	autisme:	‘Niet	alleen	maar	samen’
•	 	10	oktober	Oost	Brabant:	“Grenzeloos	uitdagend!”	Een	middag	over	nieuwe	 

kansen voor de SPV. Met oog voor het verleden en met hart voor de toekomst.
•	 	19	oktober	Midden	Nederland:	‘ASS	en	POH-GGZ’
•	 	21	november	Noord	Brabant	West	en	Zeeland:	met	de	werktitel	‘PROOST!’

https://www.facebook.com/VenVNSPV/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/VenVN_SPV
https://www.indigo.nl/profiel/Hettie-Oude-Kempers/1722/
http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/alv/alv2016/20161116_actieplan2017-2018.pdf
http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smeerstvolgende.html

