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In de ALV van november jl. werd de vraag gesteld wanneer een deskundigheid
bevorderende activiteit accreditatiepunten oplevert.
Om te beginnen moet een geaccrediteerde activiteit altijd door een instelling georganiseerd zijn en moet de accreditatie vooraf aangevraagd worden bij de accreditatiecommissie van V&VN. Om die aanvraag te kunnen doen moet er een specifieke doelstelling omschreven zijn (wat) en de manier waarop moet didactisch te verantwoorden
zijn (hoe). Het aantal accreditatiepunten dat toegekend wordt door de accreditatiecommissie heeft o.a. te maken met de duur van de activiteit: een halve dag, een dag,
meerdere dagen.
Het meest simpele antwoord op de vraag waarom een activiteit geen accreditatiepunten
oplevert is veelal dat de aanbieder er niet aan gedacht heeft om accreditatie aan te
vragen. Het is dus van belang, dat je als je aan een deskundigheid bevorderende
activiteit wilt deelnemen, er op let of de aanbieder accreditatie bij V&VN heeft aangevraagd. Als dit niet is gebeurd, verzoek de aanbieder dan om dat alsnog te doen.
Als je een niet geaccrediteerde activiteit hebt gevolgd (bijvoorbeeld een cursus,
e-learning, symposium, vakliteratuur, intervisie, bij- en nascholing) dan kan je dat
nog steeds kwijt in je portfolio in het kwaliteitsregister onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Onder ODA kunnen alle deskundigheidsbevorderende activiteiten door de professional zelf worden opgevoerd en die moeten dan ook
door die professional worden verantwoord.
Onder ODA kan je alle activiteiten opvoeren die:
•e
 r direct toe bijdragen dat je deskundiger bent geworden op het terrein van de
beroepsuitoefening als SPV
• voor zover deze niet behoren tot jouw beroepsuitoefening (=werkervaring)
•n
 iet zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.
Deelname aan commissies of besturen past ook in de categorie ODA en levert 5
punten per jaar op per commissie, afhankelijk van de commissie en de mate waarin
deze bevorderend is voor je deskundigheid. Wil je verder weten wat je onder ODA
op kunt voeren dan vind je handvatten hiervoor in de richtlijn ODA.
<Klik hier om deze richtlijn te bekijken>

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

NB: als je lid bent van V&VN-SPV ben je niet automatisch ook lid van het kwaliteitsregister: je moet jezelf aanmelden bij het kwaliteitsregister om dit te activeren.
https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Registratie
https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Herregistratie/Hoe-werkt-het
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail aan: postbus@venvn-spv.nl
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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 geen groep studenten SPV i.o.
hoewel de opleidingen blijven volstromen.
Dit keer collega SPV Carina Stigter die
sinds 1995 haar SPV diploma op zak
heeft. De reden dat ik haar gevraagd heb
of zij interesse had om in ” the spotlight”
gezet te worden? Zij heeft zich aangemeld
tijdens de laatste ALV van de SPV in
november 2018 als kandidaat bestuurslid.
Nadat zij haar opleidings-taken bij de HU
beëindigd had, bleek zij geïnteresseerd
om zich in te blijven spannen voor onze
beroepsgroep.
Carina koos in 1993 voor de SPV opleiding
omdat zij zelfstandig/autonomer wilde
werken. Zij ging een combi aan met twee
dagen een eigen caseload en twee dagen
crisisdienst. In Utrecht waar zij bij het toenmalige Riagg ook haar man (en psychiater)
Rob tegenkwam. Een dokters-romannetje
aldus Carina. Zij ontpopte zich al snel
als een GGZ medewerker waar men niet
omheen kon. Zij vindt het directe werk als

SPV boeiend maar juist ook alles wat met
de GGZ (de sociale psychiatrie) samenhangt. Zo is zij sinds oktober 2018 als
assistent onderzoeker gedetacheerd in
verband met project Verkenning informatie voor lokale aanpak personen met
verward gedrag i.s.m. Bauke Koekkoek.
Zij is een netwerker pur sang en als zij
iets wil gaat zij er voor.
Zij vindt het werk als SPV het mooiste vak
wat er is. Mensen zien in hun natuurlijke
omgeving en samen met hun systemen.
Ik vroeg haar wat nu het mooiste is
geweest vanuit haar praktijk waar zij nog
aan terugdenkt.
Zij noemt hierbij de jong volwassene die
een RM had gekregen zodat de hulpverlening kon ingrijpen bij het stoppen van de
anti-psychotica. Dit bleek niet te werken,
de regie lag aan de verkeerde kant.
Besloten werd om de RM te stoppen en
als hulpverleners in te grijpen als het echt
niet anders kon. Hij verraste door zelf aan
te kloppen of hij een slaap-middel kon
krijgen om beter te kunnen slapen en de
volgende vraag van hem was: helpt anti-

Ledenvergadering van 15 november 2018
Het verslag van deze ledenvergadering en de presentatie waarin de V&VN laat zien
waar aandacht en betrokkenheid is bij de SPV zijn intussen te <downloaden>.
Voor een korte foto impressie van deze ochtend, waar meer dan 100 collega’s aanwezig waren klik je op onderstaande foto.

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.

psychotica ook om beter van te slapen?
Mooi verhaal, herstel en eigen regie. Dit
blijft een voorbeeld voor Carina om in de
veranderende GGZ mee te blijven denken
binnen allerlei samenwerkingsverbanden.
Een verbindende schakel/beroepsgroep?
De SPV, Carina, welkom!
(over wat Carina Stigter doet is veel te
vertellen: zie Linkedin)
Heb jij of ken jij een SPV die in "the spotlight" gezet mag worden? Voor de nieuwe
nieuwsbrief ben ik juist op zoek naar een
collega die niet op de voorgrond staat
maar een kei van een SPV?
Stuur een email naar Richard Touw;
r.touw@venvn-spv.nl

De studiemiddag van 15 november 2018
mag als zeer geslaagd worden gekenmerkt.
Meer dan 150 deelnemers.
Ook in de evaluatie werd dat door de deelnemers bevestigd met een totaal gemiddelde van 8,1 op een schaal van 10. Het
programma en de presentaties van deze
middag zijn op onze website gepubliceerd
en zijn hier te <downloaden>.
Van deze middag is een korte foto impressie beschikbaar, klik op onderstaande foto.
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Grote opkomst SPV regiomiddag Noord-Brabant West en Zeeland: 80 collega’s!!! (waaronder veel SPV i.o.)
Het thema van deze regiobijeenkomst was: houdbaarheidsdatum,
een interactieve bijeenkomst waarbij de toekomst van de SPV
centraal stond. Dit thema deed mij terugdenken aan het jaar 2014.
Volgens mij was dit de laatste keer dat er een SPV aan Zee werd
georganiseerd. Het thema was SPV, weg ermee! Toen (2014) en
ook nu (2019) is het volgende duidelijk: Wij zijn een beroepsgroep
waar men soms over ons bestaan twijfelt binnen de veranderende
GGZ door de jaren heen maar wij blijken keer op keer de spil te
zijn die verbindend is en niet meer weg te denken is! (zie verslag
hieronder!). Drie vrouwelijke collega’s SPV hebben deze 9e bijeenkomst georganiseerd, dikke pluim voor hen! Christa Baremans;
Irmgard Schroeijers-van der Velden en Cécile van Glabbeek

Als SPV kijk je naar het gehele plaatje van cliënt (dus niet alleen
zijn "psychiatrie" maar juist ook naar wonen, werken, financiën,
zijn systeem) vaak werd er een tekort aan tijd ervaren om aan
deze levensgebieden te kunnen of mogen werken. (dit veroorzaakt versnippering) Ook omdat dit door de zorgverzekeraar niet
perse als behandeling maar als begeleiding gezien wordt. En dat
betreft weer een andere financiering...
Een SPV is creatief en innovatief, we kunnen goed buiten de paden lopen/kiezen, dat is onze kracht. De cliënten populatie thuis
wordt steeds zwaarder door de ambulantisering, daardoor wordt
de outreachende zorg zwaarder en soms ook onveiliger, onze
vraag is hoe dit verder vorm gaat krijgen.

Om te beginnen werden de SPV-en zelf aan het werk gezet.
In groepjes gingen ze uiteen om antwoord te geven op een
aantal stellingen.
• Kun je als SPV nog strategisch en faciliterend werken,
• Wat merk je als SPV van de ambulantisering
• Hoe zou je willen werken als SPV, wat heb je daarbij nodig en
wat mis je.

Wat missen we: er is vaak weinig tijd voor preventief werk en
consultatie. In de ideale situatie zouden we als SPV-en graag
een vrijere rol hebben en geen last hebben van de bureaucratie.
Innoverend bezig willen zijn waarbij financiën niet alleen leidend
in mogen zijn. Doen wat nodig is, niet te veel en niet te weinig.
Qua scholing zouden we het leuk vinden als er bv "opfris" dagen
georganiseerd zouden worden vanuit de Post-HBO-SPV
opleidingen. (kennis maken met nieuwe ontwikkelingen, gesprekstechnieken nog eens herhalen etc) We zouden meer moeten doen
aan zelfpromotie, wat onderscheid een SPV nou van een andere
ambulant verpleegkundige, maar we zijn vaak te bescheiden.
In het tweede gedeelte van de middag vertelde Richard Touw
(bestuurslid V&VN-SPV) over de laatste ontwikkelingen.

Na de pauze werd door elk groepje een terugkoppeling gegeven.
Daaruit kwamen interessante dingen naar voren:
Er werd veel druk ervaren vanuit de zorgkantoren en gemeentes
om bv cliënten eerder door te laten stromen naar de basis GGZ
of af te sluiten. Financiering lijkt soms leidend te zijn hierbij.

Vakcommissie Denktank GGZ op de foto
1: Proactief invloed op landelijke agenda’s in de GGZ!!
2: Zichtbaarheid vergroten en ook beïnvloeden van imago van
ons werk in GGZ verpleegkunde.
3: Professionalisering op inhoudelijke thema’s (BN2020, bij en
nascholing, wet verplichte ggz, juiste implementatie zorgstandaarden en richtlijnen.
En heel graag input van onze achterban en dus collega’s !!

Met dank aan de voorzitter van deze vakcommissie Ronald Touw
voor zijn input.
Verpleegkundigen in GGZ zijn vertegenwoordigd in deze denktank GGZ. Wat willen wij de komende periode?

In deze denktank zitten verschillende afdelingen waaronder:
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen; Consultatieve psychiatrie
algemeen ziekenhuis; Militair verpleegkundigen GGZ; Verpleegkundig specialisten GGZ. Samen zijn we verbonden en we maken
samen beleid en dat kan niet zonder de samenwerking met de
V&VN en zijn stakeholders en de VARREN in de ggz.
Samenstelling commissie: Marieke van Piere; Auke Krispijn;
Christian Klijs-Helsemans; Geert Caminada; Nandl Lokhorst;
Carina Stigter; Jeanet van Essen; Patricia Mann-Poll; Sonja van
Bakel (niet op foto); Paul Doedens (niet op foto) en Ronald 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

