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Internetconsultatie Wet BIG II

Eind januari heeft het bestuur ieder lid van de afdeling SPV een brief gestuurd waarin 
wij jullie opriepen om de internetconsultatie Wet BIG II in te vullen. We hebben de 
indruk dat veel spv-en deelgenomen hebben aan de internet consultatie. Verder heeft 
onze brief  veel reacties opgeroepen, zowel negatief als positief. Maar vooral dat 
mensen zich zorgen maken over deze nieuwe wetgeving en de mogelijke conse-
quenties daarvan. Onze brief heeft er toe geleid dat er diverse telefonische contacten 
waren met ons centraal bureau V&VN, waarbij wij wederom onze zorgen hebben 
geuit. De eerste concrete actie die heeft plaats gevonden is dat de beroepsvereniging 
V&VN op 16 februari een brief heeft gestuurd aan minister Bruins van VWS. In deze 
brief adviseert V&VN de minister om de verpleegkundige  met een MGZ-GGZ of 
post-HBO SPV voldoende gekwalificeerd is om als regieverpleegkundige te worden 
opgenomen in het BIG register. Deze verpleegkundige vervolgopleidingen voldoen 
qua inhoud en niveau aan NLFQ 6. <Download hier de brief>
Of dit advies door de minister van VWS wordt opgevolgd kunnen wij nu nog niet 
zeggen omdat VWS momenteel alle commentaren aan het doornemen is. Als bestuur 
zullen wij hier natuurlijk bovenop zitten en zodra er meer bekend wordt zullen wij dit 
met jullie communiceren.

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.

Ledenvergadering op 17 mei 2018 

van 10:00-12:15 uur <Zie ook>
Belangrijk punt van bespreking op deze ledenvergadering is onderstaand onderwerp.

Geruchten:
Helaas krijgen wij steeds meer geruchten binnen over dat in 2020 de opleiding tot 
SPV stopt. Waar deze geruchten op gebaseerd zijn is bij ons onbekend. Wat wij wel 
weten is dat er nu ongeveer 250 verpleegkundigen worden opgeleid tot SPV, er een 
GGZ instelling is die de opleiding incompany gaat aanbieden voor 17 verpleegkundigen
en dat de SPV blijft bestaan in de beroepenstructuur 2020. Tijdens deze vergadering 
gaan we graag met jullie in gesprek om te peilen wat er speelt per regio.
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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 

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2018%20Documenten/Reactie%20VenVN%20op%20Internetconsultatie%20Wet%20BIG%20II%2020180219.pdf#page=3
http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/alv/alvkomende.html
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In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw 
op zoek naar een SPV collega om hem of 
haar in “the spotlight” te zetten. 

In maart een extra speciale ontmoeting
met: Een kersverse SPV groep in op-
leiding bij de HAN te Nijmegen "in the 
spotlight"!
Ik was gevraagd om op de introductiedag 
van groep SPV13 bij de HAN opleiding de 
V&VN-SPV beroepsgroep te komen pro-
moten. Dit was niet moeilijk. Ondanks dat 
zij al een dag erop hadden zitten waarbij 
veel informatie verwerkt moest worden 

merkte ik tijdens onze bijeenkomst dat zij 
"de passie" delen voor de sociale psychia-
trie. De attitude van deze groep SPV i.o. 
zit op de goede plek. Veel vragen over de 
huidige situatie voor de SPV binnen de 
ambulantisering, aandacht voor de mens 
in plaats van de patiënt, de behoefte om 
de nabijheid/de thuissituatie op te zoeken 
met daarbij een eigen verhaal maakte 
deze middag bijzonder! 

Verbinding blijven maken en zoeken was 
de rode draad van deze bijeenkomst. 
Nieuwe collega's SPV die van plan zijn 

een verbindende schakel te worden in een
tijd waarin de GGZ partijen er steeds meer 
achter komen dat de SPV beroepsgroep 
een blijvende belangrijke schakel is en 
blijft binnen onze sterk veranderende 
samenleving. 

Groep SPV13, welkom bij de grote V&VN-
SPV beroepsgroep die door jullie qua leef-
tijd (gemiddelde leeftijd gaat naar beneden)
en enthousiasme groter en sterker gaat 
worden. 
Tot ziens bij de Algemene Leden Vergade-
ring op donderdag 17 mei?

De SPV in "The Spotlight"  

Studiemiddag op 17 mei 2018 van 13:00-17:15 uur
Deze studiemiddag wordt grotendeels verzorgd door een aantal net afgestudeerden aan 
de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. 
Vier verse SPV-en presenteren op deze landelijke studiemiddag hun eindscriptie waarmee 
ze zich hebben verdiept in evidence-based-practice onderwerpen. Hierbij zijn de laatste 
wetenschappelijke inzichten verwerkt en is er veelal een vertaling gemaakt naar de prak-
tijk van de SPV. De state-of-the-art van een aantal onderwerpen zal aan de orde komen 
om het werken als SPV binnen het complexe werkveld te kunnen vervullen. 
Als laatste spreker hebben we Loes Maurits bereid gevonden om een presentatie te ver-
zorgen. Loes heeft jaren in de GGZ gewerkt en werkt momenteel in haar eigen praktijk: 
PraktijkMoeder. Ze verteld over de indrukwekkende aanleiding die ze heeft meegemaakt 
om een eigen praktijk te starten met als specialiteit: Moederzorg! Ze verteld verder over 
veelvoorkomende klachten bij vrouwen tijdens- en na de zwangerschap. 

Kortom: het beloofd een interessante gevarieerde middag te worden waar je collega’s 
uit het hele land zult treffen en waarin mooie onderwerpen aan de orde komen die nauw 
aansluiten bij de praktijk van het sociale domein en het werken als SPV!

Hans van Essen: Spoedcursus psycho-
educatie autisme: gespreksniveaus!
Geneviève van Tuijn:  
Risicoconsultatie vanuit narratief perspectief
Stijn Ekkers:    
De zin van zingevende gespreksvoering 
voor de SPV-praktijk 
Linda Verwaaijen: Een zinvol bestaan 
draagt bij aan persoonlijk herstel
Loes Maurits:Veel voorkomende klachten 
tijdens de zwangerschap

Inschrijven kan nu reeds, 
zie ook <op onze website>.

<Inschrijven ledenvergadering en/of de 
studiemiddag van 17 mei 2018>

http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smeerstvolgende.html
http://fd8.formdesk.com/spv/sm20180517
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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

In de ledenvergadering van mei 2017 is 
de commissie kwaliteitsregister opgericht. 
Commissieleden zijn Ilse van Eck, Inge 
Klein Wassink, Ad Minheere en Ivonne 
van der Padt.

Doel van de commissie is: toename van 
het aantal geregistreerde leden in het 
kwaliteitsregister V&VN afdeling SPV. 
We willen het belang van inschrijving in het 
kwaliteitsregister nog duidelijker maken 
voor de leden, inzichtelijk krijgen wat de 
belemmerende factoren voor inschrijving 
zijn en er zorg voor dragen dat voor de 
leden duidelijk is bij wie ze terecht kunnen 
met vragen (en ergernissen) over hun 
inschrijving.

Het uitoefenen van je vak als sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige vereist dat 
je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
Registratie in het kwaliteitsregister is van 
belang om de kwaliteit van ons beroep 
te waarborgen: alleen verpleegkundigen 
met de juiste vooropleiding of dispensatie 
kunnen zich registreren in het kwaliteits-
register V&VN afdeling SPV. Je toont in 
dit register aan dat jouw deskundigheid 
op peil is omdat je specifieke activiteiten 
hebt ondernomen voor een kwalitatieve 
uitoefening van je vak. 

De kwaliteitseisen waaraan je moet vol-
doen zijn vastgelegd in het kwaliteits-
register. Als je in een periode van 5 jaar 
minimaal 184 uur besteedt aan deskundig-

heidsbevordering dan beschik je over vol-
doende kwaliteit om je vak uit te oefenen
volgens de door de beroepsgroep opge-
stelde standaard. Van die 184 uur moet je
minimaal 80 uur besteden aan geaccredi-
teerde cursussen, opleidingen of congres-
sen, gekeurd en van voldoende niveau 
bevonden door een onafhankelijke accre-
ditatiecommissie. Deze accreditatie moet 
vooraf worden aangevraagd en zijn 
toegekend. Je kunt dus voor inschrijving 
informeren of het om een door V&VN 
geaccrediteerde activiteit gaat. Volg je 
geaccrediteerde scholing, dan voert de 
aanbieder je presentie op en worden de
geaccrediteerde punten automatisch bij-
geschreven in je portfolio in het kwaliteits-
register. De overige 104 uur deskundig-
heidsbevorderende activiteiten kan je zelf 
opvoeren. Dit komt neer op zo'n 3 uur 
scholing per maand (bijscholing, intervisie, 
intercollegiale toetsing, klinische lessen, 
casusbespreking, protocol- of richtlijnont-
wikkeling, het lezen van vakliteratuur, het 
volgen (organiseren) van een congres, 
verzorgen van een lezing, actief zijn 
binnen een VAR).

Als je lid bent van de beroepsvereniging, 
V&VN afdeling SPV, zijn er geen extra 
kosten verbonden aan inschrijving in het 
kwaliteitsregister. Als je geen lid bent van 
V&VN of de afdeling van het specifieke 
deskundigheidsgebied, kun je je toch 
inschrijven in het kwaliteitsregister. Dan 
betaal je hier voor € 67,00 per jaar. 

Uit de huidige gegevens blijkt dat een klein 
deel van de beroepsgroep is ingeschreven 
in het Kwaliteitsregister. Er zijn tussen de 
2500 en 3200 SPV-en werkzaam, waarvan
bijna 1300 lid van de V&VN-SPV, en 
slechts 700 SPV-en hebben de stap gezet 
naar inschrijving. Dat aantal kan dus nog 
flink omhoog. Zoals gezegd willen we 
weten wat er nodig is om het aantal inge-
schreven SPV-en te vergroten. 

Dat willen we doen d.m.v. onderstaande 
aandachtspunten:
•  1 woordvoerder als aanspreekpunt voor 

onze leden en betrokkenen van V&VN. 
•  Knelpunten inventariseren die leden 

belemmeren om zich in te schrijven.
•  Communicatiemiddelen inzetten om 

leden te informeren door bijvoorbeeld in 
de nieuwsbrief antwoord te geven op de 
vraag van de maand.

•  Een factsheet maken met de belangrijk-
ste informatie over de stand van zaken 
en per mail te verspreiden aan alle leden

•  Invloed uitoefenen binnen V&VN en 
GGZ organisaties om mee te denken 
over strategieën die het belang van 
inschrijving in het kwaliteitsregister 
benadrukken, zoals bijv. koppeling aan 
het BIG- register.

Heb je je nog niet geregistreerd in het 
kwaliteitsregister doe dat dan nu: 
https://kwaliteitsregister.venvn.nl/ 
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan 
een mail aan: postbus@venvn-spv.nl

Commissie Kwaliteitsregister

De regionale studie bijeenkomsten maand april

12 april 2018 Regio Noord Brabant Oost
"Een programma waar je wakker van blijft"

12 april 2018 Regio Noord Holland West
LVB, Je werkt ermee!

Verspreid 
deze nieuwsbrief 

onder 
je collega’s!


