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Inleiding

Terwijl het merendeel van Nederland nu op vakantie is in zijn eigen achtertuin 
of ergens in Nederland of het buitenland en aan het bijkomen is van een 
vreemde tijd heeft het SPV bestuur de afgelopen periode niet stil gezeten. 
Het afgelopen half jaar is het een zeer drukke tijd geweest voor ons als bestuur. 
Helaas is het door omstandigheden niet gelukt om in mei onze halfjaarlijkse 
ALV en middagsymposium te houden. De reden hiervoor was dat het niet 
mogelijk bleek te zijn gezien de Coronamaatregelen om een fysieke vergadering 
te organiseren. Onze pogingen om een webinar te organiseren ging ondanks 
diverse voorbereidingen op het laatste moment niet door. Te veel tijdsdruk  
naast al onze werkzaamheden voor vereniging, werken in de GGZ en prive 
beslommeringen rondom Corona. We gaan alsnog een poging wagen om in 
september een ALV te organiseren via een webinar.  Intussen maken we ge-
bruik van een ons bekend medium als de nieuwsbrief om jullie van een aantal 
onderwerpen op de hoogte te stellen. 

Wet Verplichte GGZ:

Op 1 januari is er na vele jaren overleg de BOPZ vervangen door de WVGGZ. 
Een wet waarvan het idee is dat er meer inspraak zou komen voor de patiënt 
en diens naasten over hoe verplichte zorg vorm moest geven. Een heel mooi 
streven die wij als SPV ondersteunen, echter deze wet blijkt ook een admini-
stratief gedrocht te zijn geworden. Iets waar de NvvP samen met de V&VN in 
februari door middel van een petitie aandacht voor gevraagd hebben. 

Begin juli heeft er een gesprek plaatst gevonden met de staatssecretaris Paul 
Blokhuis over deze wet en wat de consequenties zijn voor ons. Ter voorbereiding 
van dit ge-sprek is er input gevraagd aan verschillende leden hoe zij tegen deze 
wet aankijken en waar zij in de praktijk tegen aanlopen. Uit deze input zijn er 
drie onderwerpen naar voren gekomen, (1) dat de behandelrelatie in het geding 
komt, (2) de hoeveel tijd die de SPV kwijt is aan de administratie en (3) dat 
het taalgebruik van de officiële stukken erg lastig is voor de patiënt. Deze drie 
punten zijn door middel van casussen duidelijk naar voren gebracht tijdens het 
gesprek met de staatssecretaris.

Wat ons verbaasd heeft, zo werd tijdens deze bijeenkomst duidelijk, dat bij het 
ontwerpen van de wet dat de V&VN op geen enkele wijze betrokken is geweest. 
Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onbekend, maar er is afgesproken dat bij de 
evaluatie en wijzigingen van deze wet wij nu wel worden betrokken. Ook is het 
heel duidelijk geworden bij het ministerie dat wij, SPV, veel van het (administra-
tieve) voorwerk doen.

Al met al was het een positieve bijeenkomst en hebben wij ons als beroeps-
groep duidelijk kunnen positioneren. 
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Verspreid 
deze nieuwsbrief 

onder 
je collega’s!

Vereniging nieuwe stijl (VNS)

Terwijl het merendeel van Nederland nu op vakantie is in zijn eigen achtertuin of ergens 
in Nederland of het buitenland en aan het bijkomen is van een vreemde tijd heeft het SPV  
bestuur de afgelopen periode niet stil gezeten. Het afgelopen half jaar is het een zeer 
drukke tijd geweest voor ons als bestuur. Helaas is het door omstandigheden niet gelukt 
om in mei onze halfjaarlijkse ALV en middagsymposium te houden. De reden hiervoor 
was dat het niet mogelijk bleek te zijn gezien de Coronamaatregelen om een fysieke 
vergadering te organiseren. Onze pogingen om een webinar te organiseren ging ondanks 
diverse voorbereidingen op het laatste moment niet door. Te veel tijdsdruk  naast al onze 
werkzaamheden voor vereniging, werken in de GGZ en prive beslommeringen rondom 
Corona. We gaan alsnog een poging wagen om in september een ALV te organiseren 
via een webinar. 

Intussen maken we gebruik van een ons bekend medium als de nieuwsbrief om jullie 
van een aantal onderwerpen op de hoogte te stellen. 

Het SPV bestuur is toen samen met een organisatieadviseur rond de tafel gaan zitten 
en heeft onderzocht wat de consequenties zijn voor ons als SPV afdeling en welk model 
er beter past bij de doelstellingen van de afdeling. Wij kwamen toen tot de conclusie dat 
het voorstel niet past met onze ideeën over wat wij denken als een goede organisatie-
structuur, maar ook dat de snelheid en complexiteit van deze organisatiewijzigingen voor 
ons te snel gaan en dat het lastig is om de consequenties te overzien van het concept 
voorstel. 

Ook hebben wij aangeven dat wij graag een pilot willen aan opstarten samen met de 
vakcommissie GGZ om te onderzoeken hoe de samenwerking in een andere organi-
satiemodel ertoe leidt dat de afdelingen professioneler worden en meer invloed gaan 
krijgen binnen de V&VN en de stakeholders. Wij hebben dit via een brief aangegeven 
aan het bestuur a.i.  

Het proces VNS is nog steeds bezig en als er meer duidelijkheid is dan willen we dit aan  
jullie in een inzichtelijke vorm voorleggen. We zoeken naar een vorm om jullie mening in 
kaart te brengen en wat jullie belangrijk vinden voor ons als beroepsgroep. 

V&VN adviseurs

Na prettige samenwerking met Sara 
Vriezen als adviseur en contact-
persoon voor onze afdeling is zij 
recentelijk vervangen door Judith 
van den Berg en Katja van Essen. 
De samenwerking met hun heeft 
een nieuwe impuls gekregen en we 
trekken nu veel meer met elkaar op 
rondom de vraagstukken waar we 
voor staan als bestuur.

Ledenraadverkiezing 2020

We kunnen stellen dat de eerdere 
samenwerking met Sara Vriezen 
ons goed was bevallen. Ze is, 
ondanks een andere baan, niet 
helemaal verloren voor de V&VN. 
Tenminste wanneer ze voldoende 
stemmen krijgt om zitting te nemen 
in de ledenraad van de V&VN.
Wij denken dat ze een aanwinst is 
door haar eerdere betrokkenheid en 
kritische houding toen ze contact-
persoon was voor diverse GGZ 
afdelingen.

Lees haar motief voor kandidaat-
stelling: < ledenraadsverkiezingen-
2020-sara-vriezen >
Uiteraard zijn er meer kandidaten 
waar je op de ledenraadverkiezing 
site  informatie over kunt lezen om 
je eventuele stem te bepalen.

https://www.venvn.nl/thema-s/ledenraadsverkiezingen-2020/sara-vriezen/
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Jubileum 40 jaar bestaan

Een jubileum commissie bestaande uit Hans Landman, Carla 
Aantjes, Richard Touw en Frans van Vugt buigen zich al enige 
tijd over de mogelijkheden ons 40-jarige bestaan te vieren. 
Corona heeft zodanige beperkingen teweeg gebracht dat de 
commissie het bestuur geadviseerd heeft de activiteiten rondom 
deze viering naar (mei?) 2021 uit te stellen. Het bestuur is hier-
mee akkoord gegaan.

Toegekende gelden voor extra opleidingsplaatsen SPV
Een reeds al wat langer lopend traject wat door de corona crisis  
verder vertraging heeft opgelopen. Intussen wordt er gewerkt 
aan een verdeelsleutel, welke opleidingen en op welke wijze hier 
gebruik van gemaakt kan worden. Mieke Souverein, adviseur 
V&VN Academie is hiermee aan de slag, zij laat zich adviseren 
door bestuur en door de commissie visitatie SPV-opleidingen 
van onze afdeling. Uiteraard worden daar de opleidingen zelf 
ook bij betrokken. 

Diverse richtlijnen, werk en klankbordgroepen
Wij ontvangen geregeld verzoeken iemand te leveren voor het 
beoordelen van richtlijnen of participeren in een werkgroep / 
klankbordgroep.
Stuur ons een bericht wanneer je voor 1 van de onderstaande 
onderwerpen belangstelling hebt dan sturen wij verdere infor-
matie over het betreffende onderwerp/vraag:

Kandidaat werk en klankbordgroep wilsbekwaamheid
Onlangs is SKILZ (Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg) 
opgericht. Hierin bundelen de Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Vereni-
ging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de 
Beroepsvereniging van Verzorgenden en Verpleegkundigen 
Nederland (V&VN) hun krachten om het kwaliteitsbeleid in de 
langdurige zorg te stimuleren.

Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose
Nota Haalbaarheidsanalyse Adviesnota Rijgeschiktheid bij 
psychose en een bijbehorend Implementatieplan. Het verzoek 
is commentaar te leveren op deze documenten.
Werkgroep Update Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen
Het Trimbos-instituut is in opdracht van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie (NVvP) gestart met de voorbereidingen 
voor de Update Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen.

Boek in de maak over 
‘Zo werkt de geestelijke gezondheidszorg
De Argumentenfabriek heef t het initiatief genomen een boek 
over dit onderwerp te gaan schrijven met input vanuit het veld. 
Via diverse sessies wil men zich laten voegen met betrekking 
tot te beschrijven thema’s.

Module psycho therapie
Bemensing van de werkgroep en op welke wijze maakt de SPV 
hier gebruik van?

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.


