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2017 met nieuw elan en nieuwe kansen

Wanneer ik aan deze nieuwjaarsgroet begin is het woensdagmiddag 16.00 en 
buiten is de temperatuur min 4. Op het moment dat jullie de nieuwsbrief lezen is de 
maand januari al weer bijna voorbij en is het bestuur al weer druk bezig met onder 
andere het dossier POH GGZ, het aanstellen van een visitatiecommissie die de 
POST HBO SPV opleiding dit jaar en het volgend jaar gaan bezoeken, maar ook 
om de actiepunten die uit ons beleidsplan zijn gekomen om te zetten naar haalbare 
doelen. De slaagkans daarvan wordt belangrijk hoger wanneer jij je aanmeldt om 
actief te zijn of beschikbaar te zijn om gehoord te worden over het expertisegebied 
waar jij in thuis bent.
Het bestuur is trots op de spv-auteurs en initiatiefnemers vanuit de redactie Sociale 
Psychiatrie, die maar liefs met twee boeken laten zien welke ontwikkelingen in de 
ggz er toe doen. Deze boeken laten goed zien wat voor prachtig en divers beroep 
wij allen hebben. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.

Laten we in gevolg daarop in  2017 samen ons beroep meer uitdragen en daar 
stem aan geven.

Nandl Lokhorst, voorzitter V&VN-SPV

Laatste uitgave 2016 van SP “BuurtzorgT”

In december hebben leden, donateurs en abonnees het boek van Henk Willem 
Klaassen ‘BuurtzorgT’ werken in de nieuwe ggz ontvangen. De redactie SP is trots 
op het resultaat wat Henk-Willem, samen met collega’s, cliënten en andere auteurs 
hebben neergezet. De redactie wil Ivonne van der Padt danken voor haar redactio-
nele bijdrage aan dit boek.
Mocht je het boek in december niet hebben ontvangen stuur dan een mail naar 
onze postbus, regelen we dat alsnog.

De eerste uitgave 2017 van SP is wederom een boek geschreven door onze collega 
Dr. Bauke Koekkoek, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, epidemioloog en gepro-
moveerd in de sociale wetenschappen:

Verward in Nederland
Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen

Nederland lijkt de afgelopen jaren een stuk verwarder ge-
worden. De politie meldt jaarlijks meer ‘verwarde personen’. 
Ernstige incidenten met mensen met een psychische 
stoornis zorgen voor een gevoel van onveiligheid en pro-
fessionele hulp lijkt er steeds minder te zijn. Is er reden 
voor paniek, zijn er steeds meer ‘verwarden’? Weten we 
over wie het gaat als we over ‘verwarde’ mensen praten? 
Doet de Nederlandse zorg nog wel voldoende voor deze 
mensen, en voor de samenleving?
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Door technische problemen is deze nieuwsbrief 
later verschenen dan gepland. Het juli nummer is 
een augustus nummer geworden.

Verspreid 
deze nieuwsbrief 

onder 
je collega’s!

http://www.lannoo.be/verward-nederland
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ALV en Studiemiddag van 16 november 2016

Een impressie in beeld van deze ochtend en middag kun je bekijken door op deze 
foto te klikken:

Deze landelijke studiemiddag is door de aanwezigen beoordeeld met een 8.2
De middagvoorzitter, Marcel Kik (SPV en ondernemer, Health4U)  trapte in Utrecht de 
goed bezochte landelijke studiemiddag af door het belang van het thema ‘Stigma-
tisering in de (sociale) Psychiatrie’  samen te vatten: “Mensen met een psychische 
aandoening worden niet alleen geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid, maar 
ook met negatieve opvattingen en reacties van anderen. Uitsluiting door stigmatisering 
vormt wellicht het belangrijkste obstakel om aan het maatschappelijk proces deel te 
nemen om weer verder te kunnen met leven.  
Tijdens de studiemiddag waren vier vormen van stigma te herkennen: publiek stigma, 
structureel stigma, zelfstigma en stigma door hulpverleners. 

De eerste spreker, Sjaak Boon (SPV bij HvA en www.onderboven.nl) demonstreerde 
in zijn interactieve workshop hoe marginalisering  als gevolg van stigmatisering op 
de loer ligt en hoe we stigmatisering kunnen voorkomen. Verder introduceerde hij 
vol trots het studieboek ‘Psychische Kwetsbaarheid’ onder redactie van Ivonne van 
der Padt, Jeanne Derks en Sjaak Boon zelf, waarin het essentiële belang van samen-
werking tussen alle betrokkenen (behandelaars, begeleiders, ervaringswerkers en 
naasten) uitgebreid behandeld wordt. 

Maaike Dijkstra (SPV bij Parnassia Groep) benaderde het thema  stigmatisering 
door een casus over een cliënt met bordeline persoonlijkheidsstoornis  die in crisis 
is, centraal te stellen. Dijkstra pleit voor een, onvoorwaardelijke positieve, oplos-
singsgerichte benadering, waarin validatie, complimenten, zorg en samenwerking 
centraal moeten staan. 

De laatste bijdrage van de middag werd verzorgd door Dirk de Smit, Robin Plücken 
en Peter Oud. Oud (SPV bij Parnassia) introduceerde de Stemmenhoordersgroepen, 
die in feite gezien kan worden  als een alternatieve manier om naar stemmen te 
kijken. Stemmen horen is een variatie, zo pleit hij en de behandeling richt zich dan 
ook op het duiden van stemmen die veelal (70%) in verband worden gebracht met 
traumatische ervaringen.  Oud en de twee deelnemers aan de stemmenhoorders-
groepen (de Smit en Plücken) beschrijven aan de hand van hun eigen ervaringen 
hoe deze benadering, door samen op zoek te gaan naar de relatie tussen stemmen 
en het leven van de stemmenhoorder, noodzakelijk is geweest voor het herstel. Zoals 
gebruikelijk hebben de deelnemers aan de studiemiddag het evaluatie formulier 
ingevuld. Dit geeft de studiemiddagencommissie informatie over de verschillende 
onderdelen en tips voor een volgende middag. Deze middag kreeg de prachtige 
beoordeling van een 8.2! 

Verward in Nederland biedt een heldere 
analyse van geestelijke gezondheid in 
Nederland. Nederlanders zijn de geluk-
kigste mensen van Europa, maar ook 
ontevreden, angstig en somber. Jaarlijks 
heeft bijna één op de vijf Nederlanders 
een psychische stoornis en de uitgaven 
aan de geestelijke gezondheidszorg lijken 
al jaren te stijgen.
 
In 61 goede, lastige en onmogelijke 
vragen over stoornissen, de organisatie 
van zorg en de samenleving komt alles 
wat u altijd wilde weten aan de orde. De 
prikkelende vragen en antwoorden zetten 
aan tot nadenken en in het slothoofdstuk 
schetst de auteur een perspectief voor 
een samenleving met andere zorg voor 
meer mensen.
 
‘Dit boek is opvallend toegankelijk ge-
schreven, met een goed gevoel voor de 
vele vragen die opkomen bij iedereen die 
zich in de geestelijke gezondheidszorg 
verdiept.’ Prof. dr. Paul Schnabel, 
Universiteit Utrecht.

vervolg van pagina 1

Mocht je meer informatie willen over 
de sprekers en de inhoud van de pre-
sentaties kijk dan op < onze website >.

Agendatip: 
De ledenvergaderingen en studie-
middagen in 2017 

donderdag 18 mei  
donderdag 16 november
Aristo zalen te Utrecht – Lunetten.

http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smarchief.html
https://www.youtube.com/watch?v=qMKMhkjzWPc&feature=youtu.be
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Lid of donateur en de nieuwsbrief 
niet ontvangen?
Het kan zijn dat een collega je heeft geat-
tendeerd 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-mail-
adres waarop je de mail van V&VN hebt 
ontvangen om een wachtwoord aan te 
maken. Ga daarna naar 'Wijzig gegevens' 
in de rechterbalk. 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.

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

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

V&VN-SPV

We zijn op zoek naar mede-beheerders 
voor zowel Twitter als Facebook pagina’s. 
Stuur ons een mail wanneer je mee wilt 
doen postbus@venvn-spv.nl 

Vacature 

Gezocht: 
leden visitatiecommissie voor het auditeren van de 5 erkende post-
HBO-SPV opleidingen

Het bestuur van de V&VN afdeling SPV wil in 2017 starten met de uitvoering van de 
visitatie van de door V&VN erkende post-HBO SPV opleidingen en zoekt daarvoor  
leden voor de visitatiecommissie.
In 2015 en 2016 zijn er vanuit het bestuur voorbereidingen getroffen zodat er nu een 
werkwijze periodiek Kwaliteitstoetsing klaar ligt (april 2016 ) en een op de opleiding 
gericht Toetsingskader (sept. 2015).
De visitatie zal bestaan uit een “papieren” gedeelte en uit het bezoeken van de 
diverse opleidingen op locatie. De administratieve ondersteuning wordt vanuit V&VN 
afdeling SPV gedaan door de heer Frans van Vugt.

Profielschets lid visitatiecommissie: 
De kwaliteit van de visitatoren spelen gedurende het gehele proces een essentiële 
rol, hun competenties zijn essentieel. De auditcommissie bestaat uit minimaal twee 
personen. Zij voldoen aan de volgende eisen:
●  Zij zijn spv
●  Zij zijn verantwoordelijke voor de gehele audit, zowel de voorbereiding als de 

uitvoering, rapportages en evaluaties
●  Zij zijn onafhankelijk en zonder conflicterende belangen
●  Zij nemen deel aan de auditcommissie vanuit hun deskundigheid, maar zonder  

last of ruggespraak
●  Zij hebben een overstijgende blik (helikopterview)
●  Zij hebben ervaring met kwaliteitstoetsing
●  Zij hebben een positief kritische houding

Kandidaten met ervaring in het hoger onderwijs als docent genieten voorkeur.

De vacatieregeling van V&VN is van toepassing op de werkzaamheden van de visita-
toren.
U wordt uitgenodigd voor 1 maart 2017 te reageren voorzien van een cv naar:
Leonoor Hermanides-Willenborg, bestuurslid V&VN afdeling SPV, portefeuillehouder 
commissie opleidingen; ook kunt u haar voor meer informatie een mail sturen.
l.hermanides-willenborg@venvn-spv.nl 


