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Schrijven is schr.

Willem Gotink
Hoofdredacteur GGZTotaal

POH-GGZ 

Amersfoort, 6 april

www.ggztotaal.nl            info@ggztotaal.nl 06-12835998      

Programma

- Open deuren en andere tips
- Leesbaar en aansprekend
- Persberichten
- Voor thuis

• Schrijven kost werk-, maar ook vérwerktijd
• Een verhaal dat niet is samen te vatten, mist kracht

Kill your darlings!!!!
• Schrijven is schr.
• Check op spel- en taalfouten (of laat dat doen)!!
• Mijdt de PC
• Doorbreek het writers block!

Open deuren en andere tips
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Het gebeurde toen ik vorige week klaar was met 

werken. Ik had mijn registraties keurig op orde en 

ging op weg naar huis. 

Op het moment dat ik de deur uitliep, zag ik ……

- Wie is de doelgroep?
- De kop en de start
- De lijdende vorm
- Frisse teksten: metaforen 

Leesbaar en aansprekend

Wie is je doelgroep?

- Boodschap en belangen

- Taalgebruik

- Voorkennis

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige is een functionaris die vanuit een 

autonome verantwoordelijkheid haar activiteiten richt op het realiseren van een 

sociaal psychiatrisch verpleegkundig zorgaanbod. De verpleegkunde, sociale 

psychiatrie en preventie zijn bepalende uitgangspunten voor het beschrijven en 

uitvoeren van diagnostiek, interventies en resultaten. De sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige neemt altijd het individu en/of het systeem en het functioneren ervan 

in een sociale context als vertrekpunt bij het aanbieden van zorg. De sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige zet haar verpleegkundige specialistische 

competenties in zowel op individueel niveau als op systeemniveau, op 

instellingsniveau en regionaal niveau. Vanuit een eigenstandige, professionele positie 

– en in samenwerking met anderen – levert de sociaal psychiatrisch verpleegkundige 

een actieve bijdrage aan het ontwerpen, bijstellen, vaststellen en uitvoer en van 

GGZ-beleid. Dit geldt zowel op team-, instellings- of regionaal niveau.

(Uit: Profiel Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 1998)

VERTEL IN MAXIMAAL 100 WOORDEN WAT EEN SPV IS

- Voor je nichtje van 14 die een profiel moet kiezen

- Voor een nieuwe wethouder zorg, die voorheen altijd 
een commerciële functie in het bedrijfsleven had

- Voor een zeer intelligente cliënt, bekend met ASS

- Wie is de doelgroep?

Een op de drie cliënten heeft geen baat bij GGZ

Twee op de drie cliënten heeft baat bij GGZ

De kop en de start
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1. De taak van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk
Inleiding
GGZ in de huisartsenpraktijk
Functies in de GGZ
Samenwerking met de gemeente
Collaborative care

2. Taakverdeling
Inleiding
Taken van de POH-GGZ

3. Taakoverdracht
Inleiding
Voordelen van de taakoverdracht

4. ……………………..
………………..
………………..

1. Biologie of boze buitenwereld?
1.1. Genen: belangrijk, maar niet beslissend

Risicogenen en genetische overlap
Epigenetica: de invloed van de omgeving

1.2. Hersenen: een complex en kwetsbaar verkeersnetwerk
1.3. Stress: over zenuwpezen en kouwe kikkers

Antisociaal en psychopatisch gedrag
1.4. De invloed van baarmoeder en opvoedmoeder

Het belang van veilige gehechtheid
1.5. Eigen schuld, dikke bult?

Hoe slachtoffers daders worden
Gevoeligheid, geluk en een goede timing
Voorkeursgedrag en verantwoordelijkheid

2. Modieus geklets, of echt ziek?
2.1. ADHD

Kopzorgen en lichamelijke ongemakken
Ritalin, hulpmiddel en kop van Jut
De mismatch van het avonturen-gen

etc

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Vier dronken kinderen naar ziekenhuis na verjaardagsfeestje
(politie.nl)

Vier kinderen naar ziekenhuis na verjaardagsfeestje
(Nederland-nieuws)

Drie meisjes en een jongen drinken zich het ziekenhuis in op feestje in Bergen op Zoom
(Omroep Brabant)

Vier comazuipende kinderen naar ziekenhuis na verjaardagsfeestje
(Dichtbij.nl)

Kinderen ladderzat naar ziekenhuis gebracht
(Volkskrant)

Vier stomdronken kinderen in ziekenhuis Bergen op Zoom
(AD)

Kinderen in ziekenhuis na feestje
(Telegraaf)

Mozambique doet belangrijke stap voorwaarts
Afrikaans land stond vorig jaar aan de rand van de afgrond

Eindelijk schot in onderzoek Lockerbie
Onderzoek wordt steeds internationaler
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‘Mijn ouders zijn inktvissen die leven op de bodem van de Middellandse Zee’. Aldus een twintigjarige jongen 

die anno 1976 werd opgenomen op de afdeling Conolly van psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven te 

Deventer. Zijn naam wilde de ‘inktvissenman’, die in zwaar verwaarloosde toestand was aangetroffen op het 

treinstation van Deventer, niet zeggen. Ook wenste hij slechts in het Frans te communiceren omdat hij de 

Nederlandse taal een ‘formule’ vond. Verder meldde de jongen dat het zijn levenstaak was om de wereld te 

veranderen door de tijd terug te draaien. 

De dienstdoende arts-assistent vond het fascinerend hoe de jongen het losmakingsproces van zijn ouders 

vertaalde in de waan dat zijn vader en moeder inktvissen waren, beesten met grijpgrage tentakels alom. 

Medicatie kreeg de inktvissenman aanvankelijk niet, ondanks zijn verzoek hierom, want dan zou zijn angst 

‘niet meer te voelen zijn en het voor hem onmogelijk worden gemaakt hiermee om te leren gaan’.

(Gemma Blok, Baas in eigen brein)

Morgen wordt het beter!

Er wordt hier teveel geklaagd en er wordt te weinig actie ondernomen 
tegen de dingen waarover geklaagd wordt. Er wordt ons van alles 
opgelegd, we worden overstelpt met regeltjes en de bureaucratie wordt 
steeds erger. 
Maar protesteren? Niets daarvan. In de kantine wordt het ene na het 
andere voorbeeld gegeven van overspannen hulpverleners, maar die 
voorbeelden worden door de directie gebagatelliseerd en er wordt niets 
tegen gedaan.

Maar dat wordt anders. Binnenkort word ik hier de baas en dan wordt 
alles beter!

Lijdende vorm

Bakkerij

Water

Bos

Dierentuin

Automobielfabriek

Wintersportvakantie

Wegennet

Winkelstraat

Keuken

Zeerover

Deltaplan

Uitgeverij

Metaforen Persberichten:

- Oprolbaar

- Liefst in derde persoon

- Maak nieuws!

• Beschrijf jouw afdeling door de ogen van een patiënt
(Aanmelding, binnenkomst, ontvangst, etc)

• Beschrijf een betoog driemaal: 
• Puur vanuit de emotie
• 100 % vanuit het perspectief van de opponent
• Volledig zakelijk zonder pro’s en tegens

• …..

-

Take home exercises


