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En vice 
versa 

Psyche & 
soma 

Hebben 
invloed op 

SOCIALE, ECONOMISCHE  
EN  
MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN 



AMSTERDAM BAKERMAT VAN DE SOCIALE PSYCHIATRIE  

‘ het lenigen van acute nood en het bieden van praktische, vernieuwende en succesvolle 

sociaal psychiatrische zorg met een menselijk gezicht’      via 

 

Consultatiebureau voor Zenuw-en Zielszieken, Geestes – en Zenuwzieken, voor- en nazorg 

of buitendiensten, Afdeling Geestelijke Hygiene (GG&GD), SPD, Riagg, GGZ instelling,     

door  

o.a. de nazorgzuster, ‘gemeentenonnen’,                sociaal psychiatrisch werkster, zusters 

voor maatschappelijk werk, later de spv  



OPLEIDEN TOT SPV IN AMSTERDAM 

Uitgebreid sociaal psychiatrisch onderzoek, preventie, voorlichting en advies 

B-opleiding (1924 wettelijke bescherming titel) 

Voortgezette Opleiding voor gediplomeerden-B (1937) ‘ B-nazorg’ 

Sociaal psychiatrische opleiding verplegenden B (1962) 

MGZ-GGZ (1971) bekostiging O&W  Kader en VO na de MGZ 

Post-Hbo SPV (2006)  

 

 

 

     2018 



DE INSTROOM FLUCTUEERDE DECENNIA LANG 

• Totaal + 2250 SPV-en opgeleid 

 

• Start MGZ-GGZ 1971 met 11 studenten 

 

 

• Jaren ‘ 70 tussen de 11- 28 studenten per jaar 

• Jaren ‘80 tussen de 21- 42 studenten per jaar 

• Jaren ’90 tussen de 15- 70  studenten per jaar 

• 2000 – 2005 tussen de 42- 94 studenten per jaar 

 

• Post-Hbo-SPV start 2006 – 2017 tussen de 15 en 45 studenten per jaar 

 

 



MET DANK AAN DE GRONDLEGGERS VAN EEN PRACHTIGE OPLEIDING 



TROTS 
VERONTWAARDIGD 
BEZORGD WANT OP OUD IJS VRIEST HET LICHT 

Hoopvol 



TROTS 

We hebben nauw samengewerkt en voorop gelopen 

– Actief voor de beroepsvereniging en Sociale Psychiatrie 

– Trekker van de landelijke opleidingen naar PHBO-SPV 

– Diverse Publicaties 

– Op zo ontzettend veel gemotiveerde studenten 

– ZO GENOTEN VAN EN GESTOPT IN ONZE CORE BUSINESS: HET 
OPLEIDEN VAN SPV-EN!!!! 



VERONTWAARDIGD 

• argumenten bleken onvoldoende 

steekhoudend voor managers 

• Visie en ideologie worden niet gedeeld 

terwijl het zorgbeleid daar eigenlijk wel 

van uit zou moeten gaan 

• Invloed heb je niet zo maar, daar is 

draagvlak voor nodig 

argumenten 

Invloed 
en 
draagvlak 

Visie en 

idelogie 



BEZORGD 

Op ijs vriest het licht; een oude kwaal komt gemakkelijk weer boven 

S van systeem komt wel naar voren maar op de S van sociale 

context op wetenschappelijk niveau wordt beknibbeld  

 



Dat Evidence Based Practice als perspectief wordt 

meegenomen.  

Dat het Sociale perspectief een noodzakelijke voorwaarde blijft 

“ 

 

HOOPVOL 
 

 
 

Dat de vier opleidingen de sociale context 
goed in ogenschouw blijven nemen 


