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V&VN-SPV

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

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

Beste leden en donateurs,

We hebben een bewogen jaar achter de rug met onder andere de discussie rondom 
de BIG 2 maar we staan aan de vooravond van een bevlogen jaar waarbij we in ieder 
geval stilstaan bij ons 40-jarige jubileum.
Voor dit moment wil het bestuur jullie allemaal een fijne kerst en goede jaarwisseling 
toewensen.

Nandl Lokhorst, voorzitter V&VN-SPV

Carina Stigter meldt:

Vanaf januari tot oktober 2020 ben ik werkzaam als projectleider van de te ontwikkelen 
scholingsmodule en bijbehorend competentieprofiel APH Triage. Het betreft een be-
langrijk onderdeel van de generieke Module Acute Psychiatrie; de toegang tot zorg in 
crisissituaties. De opdracht is via ZonMw verstrekt aan de Hogeschool Utrecht, waar 
ik deels werkzaam ben, in samenwerking met van Campen Consulting. Onderdeel 
van het project is het onderhouden van contacten met GGZ Nederland en V&VN. Ik 
heb daarom besloten om voor de duur van het project terug te treden als bestuurslid 
V&VN-SPV. Hierdoor houd ik me aan de richtlijn belangverstrengeling. In het bestuur 
is besproken en besloten dat ik lopende dit project mijn bestuurslidmaatschap van 
de afdeling SPV omzet naar een advies-lidmaatschap. In de bestuursvergaderingen 
zal ik participeren zonder stemrecht. Ik treed ook (tijdelijk) terug uit de GGZ vakcom-
missie van V&VN. Mijn taken in de commissie worden in deze periode overgenomen 
door Richard Touw, vice voorzitter afdeling SPV. 
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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. 

Dit keer: Roland Veen, bij Centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg Emergis, 
psychiatrische instelling in de provincie 
Zeeland. 

Op mijn vraag "wat hoort nu echt bij de 
SPV? komt hij met het volgende: 
Roland vindt dat SPV-en meesters zijn 
in het zien van het normale gedrag bij 
patiënten in bijzondere situaties. Het 
"gestoorde gedrag" is veelal te verkla-
ren als je moeite doet om de mens te 
zien. Hij doet het voor het persoonlijke 
contact waarna hij vaak ook weer waar-
dering terugkrijgt. De crisisdienst hoort 
specifiek bij de SPV. Hij zegt dat de 
SPV  DE professional is die het vermo-
gen heeft de crisis goed in te schatten 
en daarna te handelen. Als laatste 
persoonlijke noot wat hij belangrijk 
vindt: het zoeken en onderhouden van 
de verbinding, zo ook binnen de teams 
aandacht voor het organiseren van 
activiteiten zodat de ontspanning/vrolijk-
heid/feestje ook de nodige aandacht 
krijgt. Een kleurrijke SPV! 

In het stukje hieronder stelt hij zich nog 
verder voor: 

In januari 2019, tijdens een regio bijeen-
komst Noord-Brabant West en Zeeland, 
ben ik enthousiast gemaakt door onze 
vice-voorzitter Richard Touw om iets te 
gaan doen binnen het bestuur van de 
afdeling  SPV.  In het afgelopen half jaar 
heb ik nog maar enkele vergaderingen 
bijgewoond en hebben we gezamenlijk 
besloten om nog een half jaar extra mee 
te lopen als aspirant bestuurslid. 

Vóór de volgende ledenvergadering van 
mei 2020 neem ik (of nemen wij) een 
besluit om me verkiesbaar te stellen 
voor het bestuur.
Inmiddels heb ik een heidag en een 
ledenvergadering bijgewoond en is me 
meer duidelijk geworden hoe het be-
stuur acteert en wat daarbij komt kijken. 
Het komende half jaar ga ik, naast het 
besluit om zitting te nemen, onderzoe-
ken waar mijn ambitie en prioriteiten 
gaan liggen. 
Ik ben werkzaam voor angst en stem-
mingsstoornissen, de crisisdienst en 
ik geef gedragsexperimenten binnen 
schematherapie in een dagbehande-
lingsgroep.

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 voor-
grond staat maar een kei van een SPV? 
Stuur een email naar Richard Touw; 
r.touw@venvn-spv.nl

De SPV in "The Spotlight"  

Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!

Studiemiddagen in 2020

Op 14 mei zal de studie middag in het teken 
staan van de echte sociale psychiatrie. 
Stichting Samen Sterk Tegen Stigma zal 
ons ‘wakker schudden’ en we krijgen een 
lezing over inzet van ervarings-deskundigen 
in de wijk. Een derde spreker wordt nog 
gezocht. 

In november hebben we een lustrumviering 
40 jaar afdeling SPV. Traditie getrouw wordt 
dit natuurlijk een fissa die lit is, waarin ook 
ruimte is voor kennis.

Naast het verrijken van de bovenkamer is 
een studie middag ook een moment om 
samen met de andere SPV-en weer eens 
tijd te hebben voor je vak. 

Schrijf je vooral weer in! Tot in 2020 (en 
voor alle leden die in grote getale afgelopen 
jaar zijn geweest super bedankt voor jullie 
aanwezigheid, kritische noten en gezellig-
heid).

Namens de cie studiemiddagen, 
Maaike Dijkstra

Boeiende ledenvergadering 
V&VN-SPV op 21 november 2019

Boeiende vergadering met grote opkomst. 
Naast het stilstaan bij ons 40 jarige bestaan 
onderwerpen als de SPV en social media 
een advies van een begin dit jaar ingestelde 
werkgroep. De BIG 2 opschudding stond 
uiteraard ook op de agenda.

 
Klik op de foto 
voor een impressie van deze ochtend

https://www.youtube.com/watch?v=31s0G9JtfJ8&feature=youtu.be
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Studiemiddag SPV 21 november 2019 groot succes
Een goed bezochte studiemiddag met 182 deelnemers.
De thema's verwarde personen en systeemgericht werken in de acute 
en sociale psychiatrie waren inspiratiebronnen voor de aanwezigen.
 

Regio bijeenkomsten

14 Oktober 2019 - Oost Nederland
Vluchtelingen, asielzoekers en arbeids-migranten

3 Oktober 2019 - Noord Holland West
Van weerstand naar samenwerking.

5 december 2019 – Noord Brabant West en Zeeland
Eenzaamheid  en “Goed gek”

Presentaties van deze bijeenkomsten zijn
<hier te downloaden>

Klik op de foto voor een impressie van deze middag

De presentaties van Bauke Koekkoek en Téo Visser 
zijn <hier te downloaden>

GGnet heeft uitgebreide informatie over de Wvggz digitaal 
beschikbaar gemaakt.
 
Klik op dit plaatjes om de website te openen.

https://www.youtube.com/watch?v=IE_6r8vt4zc&feature=youtu.be
https://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smarchief.html
https://www.ggnet-wvggz.nl/ezine/wvggz/
https://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smregionaal.html

