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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,

Dit jaar 2020 is het jaar dat wij als SPV-en een 40 jarig jubileum zouden vieren. 
Collega's zouden op het podium gaan vertellen dat zij binnen de ambulante psychia-
trie alles al een keer hebben meegemaakt in hun rijke SPV ervaringsjaren. Het zijn 
immers golfbewegingen door de tijd heen, alles is al een keer voorbij gekomen, op-
nieuw uitgevonden en de ambulante psychiatrie kennen zij door en door. Van klinisch 
denken/werken naar ambulant en visa versa. 

Maar wij hadden nooit kunnen denken dat een Corona virus het hele zorgstelsel 
op de kop zou zetten. BIG wet 2 zijn wij “alweer vergeten”, want het leven met het 
nieuwe normaal (beeldbellen, lege steden/buurten/straten, overvolle IC’s) bepaalt 
ons leven in 2020. 
Ook anders is dat wij als hulpverleners met situaties te maken hebben waarbij wij ons 
moeten realiseren dat wij en de cliënten ziek kunnen worden. Belangrijk is om ons af 
te vragen of wij en zij voldoende veilig (beschermd) ons werk (kunnen) doen? Heb je 
hier vragen over of juist creatieve ideeën meldt dit bij het door het V&VN ingestelde 
meldpunt www.venvn.nl/coronavirus   

Maar……. Wij zijn SPV’en. Wij zijn professionals die kunnen schakelen, breed opge-
leid binnen deze ingewikkelde nieuwe sociaal maatschappelijk context. Juist in deze 
tijd kunnen wij als vitale beroepsgroep laten zien dat wij creatief zijn, dat wij goed 
kunnen schakelen en inspelen op deze veranderende maatschappij.

Juist nu kunnen wij het verschil maken samen met onze collega’s binnen de GGZ  
en alle professionals binnen de eerste lijn (en andere ketenpartners). Neem de regie. 
Ook vanachter de PC (beeldbellen) of even een telefonisch contact maar zeker ook 
face to face indien nodig/gewenst want het gaat om aandacht/om contact om er te 
zijn voor de doelgroep waar wij voor staan. 
 
V&VN-SPV Bestuur 
Richard Touw, vice-voorzitter

40 jaar bestaan afdeling SPV

Zoals Richard al meldt was 2020 het jaar waar we op een feestelijke manier aan-
dacht wilde besteden aan ons jubileum. Om dat voor te bereiden is er een jubileum 
commissie ingesteld waarbij 20 november 2020 als uitgangspunt stond voor een 
symposium met diner en feestavond. Bij de uitwerking daarvan merkten we dat de 
sprekers die we benaderden moeite hebben om zich voor de maand november 
nu reeds vast te leggen. We zien daar dan ook vanaf en gaan een planning 
maken voor 2021. Hopelijk zijn we niet te optimistisch wanneer we uitkijken naar 
de maand mei in 2021.

Wordt vervolgd….
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Wat leven we toch in een aparte wereld 
op dit moment. Er zullen maar weinig 
mensen zijn die er nauwelijks last van  
hebben. De impact op mijn werkzaam-
heden is uiteraard ook groot. Bij Emergis, 
waarvoor ik werk, is het alleen in uiterste 
nood toegestaan om mensen face-to-
face te spreken. Ik werk voor drie ver-
schillende zorgonderdelen; poli angst- en 
stemmingstoornissen, dagbehandeling 
schematherapie en crisisdienst binnen- 
en buitenkantoortijd. Toen de lockdown 
begon moesten wij alle afspraken afzeg-
gen, omdat we overal ingezet zouden 
moeten kunnen worden als er veel 
besmettingen zouden zijn. 

Tevens werden er dubbele crisisdienst-
koppels samengesteld, omdat er in de 
crisisdienst veel drukte werd verwacht. 
Het tegendeel bleek waar. Het was juist 
extreem rustig in de crisisdienst. Een 
psychiater bij ons zei dan ook treffend: 
'In tijden van oorlog zijn mensen nooit 
depressief'. 

Vervolgens werden alle afspraken die al 
stonden omgezet in belafspraken. Het 
valt me op hoe creatief iedereen wordt 
in tijden van crisis waarin veel beper-
kingen zijn opgelegd. Inmiddels ben ik 
bedreven geworden in beeldbellen en 
videovergaderingen. Bij dagbehandeling 

zijn we vrij snel begonnen met het con-
tact houden met de groep. We draaien 
nog niet een volledig programma, maar 
sommige onderdelen voeren we uit via 
videoconferentie. Nooit voor mogelijk 
gehouden dat dit ook zou kunnen werken.

De zorgverzekering heeft groen licht 
gegeven om ook telefonische afspraken 
als intake te laten gelden. Ook in de cri-
sisdienst hebben we bepaalde patiënten 
gescreend via beeldbellen. Alleen in 
uiterste nood en als het echt niet anders 
kan beoordelen we patiënten op locatie, 
al dan niet met beschermende middelen, 
of laten we ze naar de poli komen voor 
een gesprek achter een zogeheten 
spuugscherm.
Ik moet toegeven er zitten vóór en nade-
len aan deze situatie. Een hele dag pa-
tiënten bellen of videobellen is vermoei-
ender dan iemand face-to-face zien. 
Net zoals iedereen ben ik benieuwd hoe 
het zich verder gaat ontwikkelen. Eerlijk 
gezegd verwacht ik een grote drukte op 
het moment dat alles weer open gaat. 
Ik heb het idee dat mensen veel langer 
wachten om met psychische problemen 
naar de huisarts gaan. Tegelijk vallen er 
 veel vastigheden van mensen weg. 
Hoe langer dat duurt hoe hoger de nood 
om uiteindelijk een beroep te doen op de 
GGZ.

Annulering geplande ALV en Studiemiddag op 14 mei 2020

Alles stond in de steigers zoals veel activiteiten op regionaal gebied, bestuur en commissie 
bijeenkomsten, wie herkent daarin niet vele andere plannen die ineens geen doorgang 
meer konden vinden?
Na het verwerken van deze tegenvaller is de commissie studiemiddagen aan het onder-
zoeken of we in de vorm van een webdinar zowel de ledenvergadering als de studiemiddag 
in een aangepaste vorm en het liefst gerelateerd aan de actualiteit kunnen organiseren. 
We hebben automatisering en onze contact personen van V&VN gevraagd of ze ons hier 
in kunnen ondersteunen. De wil is er, de uitwerking vraagt nog wel wat tijd en als het lukt 
denken we aan eind mei of begin juni. Door iets op een avond te plannen hopen we de 
drempel om mee te doen laag te houden.

De praktijk van collega bestuurslid Roland Veen
Hogeschool Utrecht, post-hbo SPV 
opleiding in corona-tijd

Wat een ingrijpende gebeurtenis toen half 
maart 2020 fysiek onderwijs moest stoppen 
als gevolg van Covid-19. Tegelijkertijd een 
belangrijke maatregel om verspreiding van 
het coronavirus in te dammen. Hogeschool 
Utrecht is vervolgens aan de slag gegaan 
met de organisatie van onderwijs op afstand, 
onder andere voor de SPV-opleiding. 
Twee SPV-groepen krijgen op dit moment 
online onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm 
van een ingesproken pdf die de student op 
een moment dat het schikt kan afspelen of 
interactief volgens rooster met videobellen 
(via MS Teams). De ervaring leert dat zelfs 
online rollenspelen illustratief uitpakken! 

Voordat we het afstandsonderwijs gingen 
inrichten hebben we een inventarisatie on-
der studenten gedaan: hoe ziet de praktijk 
van de SPV in opleiding eruit, is er ruimte 
om aan de competenties te blijven werken, 
hoe gaat het thuis en welke wensen zijn 
er ten aanzien van onderwijs. De vorm 
die we kiezen is veelal afhankelijk van het 
vak, en mede bepaald door behoeftes van 
studenten. Echter de situatie is niet ideaal. 
Studenten en docenten missen het contact 
en de interactie met elkaar. We hopen dat 
we elkaar in september weer fysiek kunnen 
ontmoeten. Zolang het nodig is houden we 
vol en maken we er het beste van!

dr. Henny Sinnema studieleider post-hbo SPV

Verspreid 
deze nieuwsbrief 

onder 
je collega’s!
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De post-hbo SPV opleiding Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen, stand van zaken
Het omzetten van onze lessen naar online onderwijs, vraagt om 
de nodige creativiteit. HAN VDO-trainer Niels Fermont-Vos ver-
telt dat de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleeg-
kundige de lesstof nu per onderdeel digitaal omzet. “Hopelijk 
biedt dit ook in de toekomst ruimte om ons onderwijs in modules 
aan te bieden.”

Dat juist de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
(SPV) kiest voor het digitaal maken van de lesstof, is niet vreemd. 
Verpleegkundigen zijn hard aan het werk in tijden van corona. 
Hoewel het merendeel van de SPV-cursisten op de lesdagen 
nog vrij gepland is, bieden werk en privé niet altijd de mogelijk-
heid om een hele lesdag aanwezig te zijn. Niels Fermont-Vos: 
“We moeten creatief nadenken over wat wel kan. Dat gaat 
steeds beter. We proberen nu PowerPoint-presentaties of video-
opnamen van de les online te delen. Door de lesstof in kleine 
stukjes op te knippen, kunnen de cursisten in hun eigen tempo 
de les volgen op tijden dat hen uitkomt. 

Contactmomenten 
Natuurlijk zijn ook bij SPV de contactmomenten belangrijk. 
Niels: “We zorgen ervoor dat er voldoende opdrachten in de 
modules zitten. In groepjes van vier tot zes mensen gaan ze 
aan de slag met de opdracht. Hier moet je denken aan rollen-
spellen of een casus die aan de hand van een model wordt 
bevraagd. Zij nemen deze oefeningen ook op. Als ze daarmee 
klaar zijn komen ze op een afgesproken moment online terug-
koppeling geven. Hier delen ze de leeropbrengsten. Het maakt 
dus niet uit wanneer ze als groepje bijeenkomen, als ze maar 
op het vaste contactmoment op de lesdag aanwezig zijn. Dit 
geeft lucht doordat ze de tijdsplanning beter kunnen afstemmen 
op de praktijk.”

Bovenstaande tekst is een gedeelte uit informatie op de website 
van de HAN. Zie deze <informatiebron>

Ook goed om te horen dat de SPV opleiding HAN intussen 
NLQF6 gecertificeerd is.

Enkele interessante informatie bronnen 

▪  RIVM: Inzet en testbeleid zorgmedewerkers geestelijke  
gezondheidszorg. <Lees het RIVM beleid voor o.a. de SPV>

▪  GGZ Nederland en coronavirus. Zeker ook de moeite waard is 
de informatie pagina ven GGZ-Nederland. We wijzen daarbij 
ook graag naar de initiatieven van de GGZ organisaties 
rondom dit thema. <GGZ Nederland info pagina>

▪  Psychiatrie en de COVID-19-crisis. In het tijdschrift voor psy-
chiatrie een interessant redactioneel met bijzondere aandacht 
voor stigmatisering. <Lees hier het redactioneel>

▪  GGZtotaal besteedde in maart al aandacht aan “De corona-
crisis en de ggz” <Een overzicht van 29 maart 2020>

Virtuele hei-dag bestuur V&VN-SPV
Samen vergaderen, elkaar ontmoeten kost misschien energie 
maar geeft ook energie. Hoe krijgt dat dan vorm in een digitale 
vergader wereld? Met coaching van Laura Lagaaij, die al eerder 
hei-dagen met het bestuur heeft vorm gegeven, zijn we een 
halve hei-middag digitaal aan de slag gegaan. Naast evaluatie 
van onze vorige bijeenkomsten zijn we begonnen met hoe een 
ieder zit. En zo hoort het ook voordat de ‘normale’ agenda wordt 
afgewerkt. Is wel wennen hoor.

Samenwerking is nu meer dan ooit nodig. We hebben dan ook 
gekeken of we daar stappen in zouden kunnen zetten naar V&VN 
centraal en andere afdelingen van onze beroepsvereniging 
waaronder de GGZ-sector. Hoe te communiceren met onze 
leden nu de samenkomsten voorlopig vervallen?
Op de dag van de verpleging vergaderd het bestuur om enkele 
plannen met elkaar en samen met onze beleidsmedewerkers 
van V&VN te bespreken. Of we al gewend zijn aan digitaal 
overleg? Oefening baart kunst!

Redactie nieuwsbrief 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-mail-
adres aanpassen. Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.

https://hanvdo.nl/flexibiliteit-spv-cursisten-dankzij-online-lesmodules/
https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-zorgmedewerkers-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-4-artikel-vandom.pdf
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3771956/nieuws/de_corona-crisis_en_de_ggz.html?page=5

