
 
 
Toekomst van de Sociale Psychiatrie en de rol van de SPV 
 
Verslag van de 1e Amsterdamse SPV regiobijeenkomst 20 september 2012 
 
20 september vond de 1e Amsterdamse SPV-regiobijeenkomst plaats in de 
catacomben van de Keizersgrachtkerk, onder auspiciën van de V&VN-SPV. 
Deze middag, door een kersverse werkgroep van jonge SPV-en 
georganiseerd, stond in het teken van de toekomst van de Sociale 
Psychiatrie en de rol van de SPV hierin. Deze kickoff van de halfjaarlijkse 
bijeenkomst, werd opgeluisterd door een drietal sprekers, die elk vanuit 
de eigen invalshoek de rol van de SPV in deze veranderende tijden wisten 
te belichten.  
 
De eerste spreker was Kees Onderwater, die ons weet te melden dat de 
GGZ, en dan vooral de Sociale Psychiatrie, is afgedwaald van het 
oorspronkelijk gedachtegoed. Hij ziet vooral toenemende eenzaamheid en 
isolement als de grootste uitdaging voor de Sociale Psychiatrie. Isolement 
en eenzaamheid zouden niet alleen het probleem zijn voor de grote stad, 
maar juist overal in Nederland. Dit vraagt om een fundamenteel andere 
benadering. Niet vanuit uit de kluiten gegroeide GGZ instellingen, als 
‘Stoornissenfabriek’, maar vanuit initiatieven in de wijk. Dit staat niet 
gelijk aan wijkgerichte initiatieven vanuit de psychiatrie. Volgens Kees zijn 
die ingegeven door het marktdenken, dus vanuit de systeemwereld (groei, 
strategisch handelen, marktaandeel). Dit soort denken is belemmerend 
voor initiatieven vanuit de wijk, die niet vanuit medisch perspectief 
werken (met de focus op patiënt, verzorgen, instituties en dus 
stigmatiserend), maar juist vanuit empowerment (als burger, 
ondersteunend, vanuit de eigen leefwereld en het normaliseren). 
Aandacht en geld moet uitgaan naar een andere organisatie van de 
basiszorg in de wijk, om eenzaamheid en isolement op een betere manier 
te kunnen bestrijden. SPVen moeten zichtbaar zijn in de wijk, dichtbij, en 
samenwerken met de directe omgeving. Ze moeten zich richten op het 
signaleren van maatschappelijke obstakels en zodoende de 
omstandigheden in de wijk verbeteren. En dat kunnen ze niet alleen, maar 
samen met alle partijen in de buurt. 
 



De volgende spreker, Jeanne Derks, docent Hogeschool van Amsterdam, 
opent haar verhaal met de stelling dat als we niets doen, dan verdwijnt de 
rol van de SPV door toename van bezuinigingen, marktwerking en 
bureaucratisering. Ook zij ziet in dat de systeemwereld (die van productie, 
evidence based werken, de macht van de zorgverzekeraars etc.) de SPV in 
de greep houdt. Er is een spanningsveld tussen de logica van de 
systeemwereld en de leefwereld van de patiënt. Aan de ene kant is er 
sprake van toenemende marktwerking in de zorg, met een machtige 
zorgverzekeraar als financier. Dit brengt een focus op evidence based 
werken met zich mee, die haaks staat op de toename van de zorgvraag in 
een wereld waar zorg wordt ontmanteld en de burger eigen 
verantwoordelijkheid moet tonen. Zou er dan een 3e logica zijn, vrij naar 
Freidson (1970)? Een logica waarin de Verpleegkundige of SPV zich verder 
professionaliseert? Maar wat zegt Freidson dan eigenlijk? Een snelle 
spoedcursus via Google leert mij dat hij in 1970 al van mening was dat de 
medische wereld zijn eigen tekortkomingen niet ziet. Hij pleit voor 
professionalisering, waarbij mensen met specialistische kennis en de 
mogelijkheden om de samenleving te ondersteunen zelf hun werk kunnen 
organiseren en beheren, zonder opgelegde regels vanuit het management 
of de vrije markt. En dat is een boodschap die natuurlijk haaks staat op de 
huidige moraal van schaalvergroting, marktwerking, strategisch handelen 
en DBC’s.  
 
Volgens Jeanne is dit proces van professionalisering al in gang gezet, met 
een kwaliteitsregister, verpleegkundig specialisten, 
verpleegwetenschappen etc. Toch schuilt hierin een gevaar, namelijk dat 
er een tekort dreigt te ontstaan van de ‘handen aan het bed’. Jeanne 
noemt hierbij de discussie over het voortbestaan van de opleiding voor 
Verpleegkundigen op Niveau 4. Daarbij zal het de focus op Evidence 
Based Practice alleen maar vergroten. Want hoe meet je dan eenzaamheid 
en isolement? Volgens Jeanne moeten de 1e, 2e en 3e logica (dus de 
systeemwereld, de leefwereld en professionele zorg) met elkaar 
verbonden worden. Als voorbeeld noemt zij de organisatie van Buurtzorg, 
kleinschalige wijkgerichte thuiszorg in de wijk. Is het mogelijk om zoiets 
ook te creëren voor psychiatrische zorg in de wijk?  
 
Alsof dit allemaal nog niet genoeg stof tot nadenken geeft, mag Jannie 
de Lange deze dag afsluiten. Als Familie ervaringsdeskundige en kaderlid 
van Ypsylon brengt zij de Triadekaart onder onze aandacht. Deze kaart 
kan gebruikt worden als een handvat voor een Triade gesprek (familie, 
patiënt, hulpverlener). Een gesprek, gericht op gelijkwaardigheid tussen 
de drie partijen, met de focus op herstel. Informatie hierover is online te 
vinden: http://www.ypsilon.org/triadekaart 
 
Mevrouw de Lange wijst ons SPVen op de noodzaak om de familie te zien 
als een bondgenoot. Het mag niet meer zo zijn dat hulpverleners zich 
verschuilen achter privacy reglementen of onwil van de patiënt om contact 
met de familie aan te gaan. Daarbij, luisteren naar de familie, zonder het 



uitwisselen van vertrouwelijke informatie, kan enorm ondersteunend zijn 
bij het vormgeven van goede zorg voor de patiënten. De familie kent de 
persoon als geen ander. Maar de familie heeft ook hulp nodig. Elk 
familielid zou psychoeducatie moeten krijgen en cursussen gericht op 
interactievaardigheden (De Mat). Mw. De Lange denkt dat de hulpverlener 
hierin het voortouw moet nemen en de familie hier actief in steunen. Dit 
zal ook goed zijn voor de relatie tussen familie en hulpverlener, doordat er 
meer begrip komt voor de interventies en bedoelingen van de 
hulpverlener.  
Mw. De Lange sluit af met een aantal wensen voor de psychiatrie. 
Allereerst, heb oog voor de lichamelijke gezondheid van de psychiatrisch 
patiënten, en geef hier structureel aandacht aan. Zij leven gemiddeld 20 
jaar korter dan een ‘normaal’ mens, vanwege slechte voeding, medicatie, 
leefomstandigheden etc. Daarnaast zou het wenselijk zijn om meer 
aandacht te hebben voor de doodswensen van ‘onze mensen’. Ga het 
gesprek niet uit de weg, praat er open over. Patiënten zijn bang hierover 
te praten met de hulpverlener, want in de regel leidt dit tot een opname 
op een gesloten afdeling! (Op 17-10 is hierover een congres in 
Roermond). Als laatste vraagt ze zich af of er niet meer afdelingen kunnen 
komen voor palliatieve zorg bij psychiatrische stoornissen. Ze noemt het 
voorbeeld van Zon en Schild, maar waarom heeft Amsterdam niet zo’n 
afdeling? 
 
Als afsluiter van de dag, en eentje die ik niet snel zal vergeten, de 
opmerking van Jannie de Lange: De functie van de SPV is sterk 
ondergewaardeerd door de familie. Zelfs in stukken van Ypsylon staat dat 
de patiënt signaleringsplannen, triadegesprekken, huisbezoeken etc. voert 
met de psychiater. Maar, het zijn toch de SPVen die dit juist allemaal 
doen, die hierin de expertise hebben opgebouwd en die het dichtst bij de 
patiënt en de familie staan? Profileer jezelf, en doe dit samen met de 
familie! 
 
Hilbert van Doorne 
 


