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De eerste maand van 2018 hebben we al weer achter de rug. Recentelijk werden we
door een aantal leden gewezen op onvolkomenheden van de nieuwe, nog in te voeren,
wet BIG II. Na bestudering hiervan samen met verschillende mensen hebben we een
analyse op papier gezet en naar al onze leden gestuurd. Hierin roepen we SPV-en op
te reageren middels de internetconsultatie van de overheid die daarmee het draagvlak
peilen voor dit wetsontwerp. De internetconsultatie is tot 18 februari beschikbaar.
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Meldt je aan bij de voorzitter

< Download de brief >, verspreid deze onder collega’s, breng het onder de aandacht
van je werkgever en teken bezwaar aan tegen het wetsvoorstel.

Het bestuur heeft een 'heidag' gehad met de vakcommissie Denktank GGZ met als
doel om de ggz afdelingen binnen de V&VN meer pro-actief mee te kunnen laten
beslissen en om aan te geven wat wij belangrijk vinden in de zorg voor onze patiënten
en welke rol wij daarin willen hebben.
De komende weken zitten wij als afdeling bij het overleg met de huisartsenvereniging
over de POH GGZ en wordt de eerste visitatieronde van de opleiding post-HBO SPV
afgerond. Dossiers waar we aandacht aan gaan geven zijn acute zorg, wachtlijsten
en mensen met verward gedrag. Kortom een jaar waar weer veel te gebeuren staat.
Lijkt het jou leuk om met jouw kennis ons te ondersteunen, vul dan ons database in
zodat wij daar kortdurend gebruik van kunnen maken.

Ga naar de expertise database!

Nandl Lokhost, voorzitter V&VN-SPV

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
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 studiedag van 16 november 2017
Deze landelijke studiedag is door de aanwezigen beoordeeld met een gemiddelde
van 7,5. De presentaties staan inmiddels op onze website:
Presentaties studiedag 16 nov 2017. Ook is er van deze dag een impressie in
beeld gemaakt. Klik daarvoor op bovenstaande foto.
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De SPV in "The Spotlight"

Impressie van de ALV op
1 november 2017
SPV opleiding gedaan en tussen 2007
en 2014 in het Rode Kruis ziekenhuis te
Beverwijk gewerkt. Zelfstandig SPV geweest als POH in huisartsenpraktijk en
de laatste jaren bij de Parnassia Bavo
groep binnen verschillende settingen.
In zijn SPV rol heeft hij ook nog voor
de V&VN-SPV beroepsgroep samen
met collega's een regio-bijeenkomst
georganiseerd.

In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw
op zoek naar een SPV collega om hem
of haar in “the spotlight” te zetten.
Dit keer: Jos Nederpel (54 jaar) sinds
1997 SPV.
Jos is vanaf 1 januari 2018 gestart als
SPV bij Stichting Amstelring Verpleeghuis De Bogt in de levendige Spaarndammerbuurt: een bruisende plek voor
90 ouderen met GGZ/verslavingsachtergrond waar de bar open is tussen 14 en
16 uur en er een biertje gedronken kan
worden. Een uitdagende baan waarbij
hij als enige SPV werkt binnen een
multidisciplinaire Behandelgroep met
specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, B-verpleegkundige, ergo/log/
fysio therapie. Vanuit dit team mag en
kan hij veel onderzoeken en veel sociale
psychiatrische verpleegkundige competenties inzetten om de zorg op een
hoger plan te tillen. Hij is vrij in zijn rol.
Werken in zelfsturende teams in wording. Hij voelde zich hier thuis komen!
Stukje voorgeschiedenis: Jos is opgegroeid in Leiden, vandaar via voormalig
APZ Endegeest te Oegstgeest in 1986
de inservice B-vpk gevolgd. Na wat
omzwervingen onder meer in het BAVO
Noordwijkerhout gewerkt, bij de HvA de
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Kwetsbaarheid: Hij beseft nu dat hij na
al die jaren binnen de GGZ nooit echt
volledig tot zijn recht is gekomen! Het
veelal solistisch werken als SPV leek
hem achteraf niet altijd te passen. Het
gaf altijd een bepaalde druk die hij liever
niet had. Binnen de GGZ is kwetsbaarheid een thema waar hij veel over sprak
met zijn cliënten.
Hij heeft de laatste jaren kennisgemaakt
met zijn eigen kwetsbaarheid als hulpverlener. Deze kwetsbaarheid is een
groot goed, iets waar hij naar op zoek
was en waar hij binnen zijn nieuwe baan
op een goede manier gebruik van kan
maken!
Voordat hij in zijn nieuwe baan begon in
het verpleeghuis is hij op eigen initiatief
(pro actieve SPV) tijdens de kerstdagen
even binnengelopen. Hij werd op warme
wijze ontvangen. Een plek waar hij als
SPV professioneel veel kwijt kan maar
juist ook een persoonlijke inbreng kan
leveren: hij denkt er bijvoorbeeld over
na om een kleine dansschool uit zijn
dorp Castricum te vragen voor een clinic
Lindy Hop (Amerikaanse dans).
Een mooie start van het jaar 2018: thuis
komen op een nieuwe werkplek waarbij
kwetsbaarheid een rode draad is in het
leven, voor de cliënt en de hulpverlener!

De ALV werkdruk bezocht november j.l.
en dat werd rijkelijk beloond met lekkere
broodjes en een goede kop koffie.
Ondanks de vergrijzing van onze beroepsgroep was er ook een grote groep jongelingen. (Door de opleiding in Utrecht worden
studenten gestimuleerd om de ALV bij te
wonen, goed initiatief).
Nadat we het “saaie gedeelte”, het corrigeren der notulen, hadden doorgeworsteld
ontstond er een levendige discussie over
tal van onderwerpen.
Richard Touw toont zich dan een ware
SPV: Show Presentator Vergadering.
Hij prikkelt het denkvermogen met soms
ondeugende of ietwat scherpe vragen en
zorgt dat een ieder zijn zegje kan doen.
Het was een avond van goed nieuws:
De opleidingen stromen weer vol omdat
de GGZ de SPV weer graag bij haar
gelederen voegt. De SPV vereniging is
financieel gezond, dus zal er de volgende
ALV weer een lunchpakket aangeboden
worden. Daarnaast zijn er dit jaar weer
2 boeken uitgegeven die de leden gratis
hebben ontvangen.
Ondergetekende werd met prachtige bloemen verwelkomd als nieuw bestuurslid.
Ik kan het iedereen aanraden zich voor
het bestuur aan te melden! Het is een
leuke maar vooral inspirerende uitdaging.
Als dat een te grote stap voor je is kom
dan in ieder geval naar de volgende ALV
om dan te horen wat er nu echt besproken
is in november. ;)
Tot gauw, namens het bestuur,
Pascale van Damme.

Blijf ons volgen op:
VenVN_SPV

De regionale studie bijeenkomsten van het afgelopen half jaar
18 oktober 2017 Regio Midden Nederland, Peer-supported Open Dialogue en Familycoaching
19 oktober 2017 Regio Noord Holland West, Slapen; iets om wakker van te liggen!
13 november 2017 Noord Brabant West en Zeeland, Lachuh
Zie verder bij Regionale studiemiddag(en) voor de presentaties.
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