
 
Grote opkomst SPV regiomiddag Noord-Brabant West en Zeeland: 80 collega’s!!!  

(waaronder veel SPV i.o.)  

Het thema van deze regiobijeenkomst was: houdbaarheidsdatum, een interactieve bijeenkomst waarbij de 

toekomst van de SPV centraal staat.  

Dit thema deed mij terugdenken aan het jaar 2014. Volgens mij was dit de laatste keer dat er een SPV aan Zee werd 

georganiseerd. Het thema was SPV, weg ermee! Toen (2014) en ook nu (2019) is het volgende duidelijk: Wij zijn een 

beroepsgroep waar men soms over ons bestaan twijfelt binnen de veranderende GGZ door de jaren heen maar wij 

blijken keer op keer de spil te zijn die verbindend is en niet meer weg te denken is! (zie verslag hieronder!).  

Drie vrouwelijke collega’s SPV hebben deze 9e bijeenkomst georganiseerd, dikke pluim voor hen! Christa Baremans; 

Irmgard Schroeijers-van der Velden en Cécile van Glabbeek.  

Om te beginnen werden de SPV-en zelf aan het werk gezet. In groepjes gingen ze uiteen om antwoord te geven op 

een aantal stellingen.  

• Kun je als SPV nog strategisch en faciliterend werken,  

• Wat merk je als SPV van de ambulantisering  

• Hoe zou je willen werken als SPV, wat heb je daarbij nodig en wat mis je.  

Na de pauze werd door elk groepje een terugkoppeling gegeven. Daaruit kwamen interessante dingen naar voren: Er 

werd veel druk ervaren vanuit de zorgkantoren en gemeentes om bv cliënten eerder door te laten stromen naar de 

basis GGZ of af te sluiten. Financiering lijkt soms leidend te zijn hierbij. Als SPV kijk je naar het gehele plaatje van 

cliënt (dus niet alleen zijn "psychiatrie" maar juist ook naar wonen, werken, financiën, zijn systeem) vaak werd er 

een tekort aan tijd ervaren om aan deze levensgebieden te kunnen of mogen werken. (dit veroorzaakt 

versnippering) Ook omdat dit door de zorgverzekeraar niet perse als behandeling maar als begeleiding gezien wordt. 

En dat betreft weer een andere financiering... Een SPV is creatief en innovatief, we kunnen goed buiten de paden 

lopen/kiezen, dat is onze kracht. De cliënten populatie thuis wordt steeds zwaarder door de ambulantisering, 

daardoor wordt de outreachende zorg zwaarder en soms ook onveiliger, onze vraag is hoe dit verder vorm gaat 

krijgen.  

Wat missen we: er is vaak weinig tijd voor preventief werk en consultatie.  

In de ideale situatie zouden we als SPV-en graag een vrijere rol hebben en geen last hebben van de bureaucratie. 

Innoverend bezig willen zijn waarbij financiën niet alleen leidend in mogen zijn. Doen wat nodig is, niet te veel en 

niet te weinig.  

Qua scholing zouden we het leuk vinden als er bv "opfris" dagen georganiseerd zouden worden vanuit de Post-HBO-

SPV opleidingen. (kennis maken met nieuwe ontwikkelingen, gesprekstechnieken nog eens herhalen etc)  

We zouden meer moeten doen aan zelfpromotie, wat onderscheid een SPV nou van een andere ambulant 

verpleegkundige, maar we zijn vaak te bescheiden.  

In het tweede gedeelte van de middag vertelde Richard Touw (bestuurslid V&VN-SPV) over de laatste 

ontwikkelingen 


