
 

SPV LEDENVERGADERING EN STUDIEMIDDAG 
 

Donderdag  21 november 2019 

13.00 -17.15 uur 
 

Graag nodigen wij je uit voor de studiemiddag en voor leden tevens  

voor de ledenvergadering in de ochtend van 10:00 - 12:15 uur 

  

De kwestie verwarde personen 

en 

Systeem gericht werken in de acute en sociale psychiatrie 

 

De studiemiddagen Commissie nodigt je van harte uit voor deze studiemiddag. Op deze middag zullen 

‘verwarde personen’ en acute en centrale psychiatrie centraal staan. Recentelijk kregen leden en 

abonnees van ons vakblad sociale psychiatrie het boek “De kwestie verwarde personen”, geschreven 

door collega Bauke Koekkoek, toegestuurd. Een ware inspiratiebron voor deze middag. 

Deelnemers die het boek niet hebben gekregen worden in de gelegenheid gesteld dit boek alsnog te 

ontvangen. 

De stichting Samen sterk zonder stigma zal proberen in het middag programma in te passen. 

 
Programma 

 

12.30  Aankomst en ontvangst 

  

13:00 Opening door de middagvoorzitter Carina Stigter-Outshoven 

 

De discussie over zogenaamde ‘verwarde personen’ kent een grote gelijkenis met   

een oude Indiase parabel. 

Deze parabel verhaalt over zes blinde reizigers die, op zoek naar kennis, tegen   

een olifant oplopen. De eerste loopt er pal  tegenaan en zegt: “het is een muur’.    

De tweede voelt aan een slagtand en zegt:  “het is een speer”. De derde pakt de 

slurf en meent dat het  een slang is. De vierde betast de poot en  stelt vast dat het 

een boom is terwijl de  vijfde op basis van eigen onderzoek van de staart meent dat 

er sprake is van een touw en nummer zes oordeelt dat het oor  een waaier moet 

zijn. 

Er zijn meerdere lessen te trekken uit dit  verhaal: Het redeneren vanuit alleen het  

eigen perspectief leidt tot onjuiste  conclusies én tot onvoldoende begrip van  het 

geheel en de context. 

  

13:20 Bauke Koekkoek 

‘zo gewoon mogelijk doen in ongewone situaties’ 

 

Veel SPV-en hebben de afgelopen jaren met enige verbazing gekeken naar de 



toenemende opwinding over ‘verwarde personen’ in Nederland. Zowel in de acute 

psychiatrie als in de openbare geestelijke gezondheidszorg zijn ‘verwarde personen’ 

natuurlijk niet nieuw. De huidige reactie staat echter ver af van een sociale of 

sociaal-psychiatrische respons op deze kwestie. Bauke gaat daarom in op een 

andere benadering van psychische problematiek in brede zin, waarin de-escalatie 

en de-medicalisering centraal staan. Zeg maar: ‘zo gewoon mogelijk doen in 

ongewone situaties’ als antwoord op de roep om meer professionals, meer toezicht 

en meer geld. 

  

 Pauze 

  

14:40 Téo Visser 

Systeemgericht werken in de acute en sociale psychiatrie 

 

De klachten van een cliënt zijn het gevolg van een ontregeling in de sociale context 

is één van de uitgangspunten van de sociale psychiatrie en het SPV functie profiel. 

Toch wordt dit uitgangspunt niet altijd toegepast in de GGZ en lijkt het medisch 

model denken dominant.   

In deze presentatie wordt  dit uitgangspunt  van de ontregeling van de sociale 

context op een interactieve manier uitgewerkt vanuit verschillende theoretische 

uitgangspunten en hoe je deze ontregeling kan onderkennen en doorbreken in de 

praktijk van de acute en sociale psychiatrie.  

SPV-en worden vaak uitgenodigd om in complexe situaties te normaliseren , keuzes 

te creëren om de machteloosheid op te heffen en innovatief te zijn.  Het kan daarbij 

behulpzaam zijn om uit te gaan van de competentie van ieder mens en de vitale 

levenskrachten agressie, humor en seksualiteit aan te spreken.  In deze presentatie 

worden enkele manieren van denken en doen aangereikt hoe je dat in de praktijk 

zou kunnen doen. 

  

16:50 Afsluiting door de middagvoorzitter 

  

17:00 Afronding en netwerkborrel 

  

Wanneer:           Donderdag 21 november 2019 
Waar: Aristo Zalen 

Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht 

telefoon: (030) 289 94 00 

Tijd:                    13.00-17.15 uur, let op aanvangstijd 13.00 uur!!!! 

Inschrijven: Inschrijven voor de ALV en/of studiemiddag Inschrijven klik hier! 

Voor bezoekers ledenvergadering is er een (gratis) eenvoudige lunch. 

Accreditatie: Vul bij inschrijving je gegevens in, inclusief je BIG nummer en/of relatienummer, en 

je punten worden automatisch bijgeschreven.  

Mits dat je je register ook geactiveerd hebt en de presentielijst op 21 november hebt 

getekend. (Er worden 4 accreditatiepunten aangevraagd).  
  

 

 

Accreditatie voor de ledenvergadering is aangevraagd voor 2 punten en voor de studiemiddag voor 

4 punten bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en 

Verzorgenden en deskundigheidgebied SPV 

 

https://www.formdesk.com/spv/sm20191121

