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          Professionele identiteit  
          Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 

        

• Meerzijdige partijdigheid en denken en werken vanuit meervoudig perspectief.  
• Cliënt en familieperspectief staan centraal. 

• Klachten staan in relatie tot de context; leren omgaan met klachten en 
problemen 

• Signaleren van gezondheidsproblemen 
• (H)erkennen van complexiteit en er mee om weten te gaan-> 

    morele sensitiviteit.  

• ......... 
• ………. 
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             Uitgangspunten sociale psychiatrie                                              
onker 1996          Kok & Donkers 1996 

 

• Tegengaan van marginalisering en uitstoting.  

• Aandacht voor sociale en epidemiologische context  

• Cliënt en problematiek in maatschappelijke, sociaal-culturele context 

• Flexibiliteit van aanbod en aandacht voor praktische problemen. 

 



SPV = Balanceren 

• Ondersteunen over overnemen 
(Kwekkeboom, 2017)  

• Hinken op twee benen (Schout, 2017) 

• Professionaliteit en Multideskundigheid 
(Delespaul, et al., 2017)  

• Beroeptrots en Leiderschap (Leffers, 
2009)  



Samenwerken is goed werk.  

 

Twee of meer mensen streven op basis van 
gemeenschappelijke waarden een bepaald doel na; 
een transactie waar beide partijen van profiteren.  

 

Drie belangrijke vaardigheden die we daartoe moeten 
oefenen zijn:   
 

Bescheidenheid-> observeren en luisteren.  

Empathisch vermogen 

Dialoog  

 



          Maatschappelijke opdrachten Anno Nu 

• ‘Faciliteer het zo lang mogelijk thuis of weer in de samenleving gaan 
wonen’ (RVZ, 2010). 

• Zorgen dat de gezondheidszorgkosten teruggedrongen worden 

• Een toename van: sociale ongelijkheid, verarming, 
gezondheidsproblemen of mensonwaardige omstandigheden 
(Wolffers et al., 2013; Abma, 2016). 

 



             Maatschappelijke opdrachten vervolg 

• Mensen met ernstige psychische aandoeningen, die buiten een 
instelling wonen, ervaren een achterstand op verschillende 
levensgebiedende arbeidsmarkt (Couwenberg et al., 2014) 

 

• Behoefte aan ondersteuning op het gebied van de eigen psychische 
en lichamelijke gezondheid.  Sociale en maatschappelijk activering. 
Persoonlijk herstel. (Van Hoof et al., 2016).  

 



Interprofessioneel samenwerken: 
 8 Belangrijke elementen 

 

1. Ieder bekend is met elkaars professie.  

2. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en met één 
(zorg)plan 

3. Gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor.  

4. Elkaar blijven infomeren.  

 



De andere vier elementen 

 

5. Structureel en gestructureerd overleg met cliënt en  naasten. Tenzij.  

7. Respect, vertrouwen, shared decision making en partnerschap  

8. De onderlinge samenwerking wordt geanalyseerd. 

9. Bij elkaar brengen en harmoniseren van de relaties 

     (verschillende disciplines) 

 



Aan de slag in subgroepen (6 pers.) 

• Bespreking van de casuïstiek: wie heeft er een casus waar meerder 
hulpverleners van verschillende organisaties bij betrokken zijn? 

• Kies een casus: hoe verloopt de samenwerking? 

• Waar ‘schuurt of haakt’ het en waar zou het mee te maken kunnen 
hebben? Of: wat gaat er goed en welke factoren dragen hier aan bij? 

• Leg je conclusies naast de uitgangspunten van het CIHC Raamwerk.  

• Tot welk inzicht kom je? Wat dit voor professioneel handelen? Wat 
moet je dan kunnen en weten? Hoe moet je je verhouden tot de 
situatie? 

 



Raamwerk 



Begrippen van buiten naar binnen 
Zie ook in de handout. 
  

• Contextual Issues   Omgevingsfactoren.  

• Quality Improvement  Kwaliteitsverbetering 

• Simple Enkelvoudig  

• Complex:  Complex  

•   

• Ring boven:  Patiënt/Cliënt/Family /Community Centred Care, Learners/practioners seek out, intergrate and 
value as a partner, the input and engagement of patiënt/cliënt/family /community in designing and  

• Patiënt/ cliënt/ familie/ wijk- en gezondheidscentra,  professionals (i.o.) zoeken naar mogelijkheden en 
integreren kennis en kunde op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen zorgt voor input en draagt bij aan 
bevorderen van gezondheid  en  welzijn.  

• Ring beneden: Interprofessional Communication Learners/practioners form varying professions with each 
other in a collaborative responsive and responsible manner.  

• Interprofessionele communicatie; professionals (i.o.) met verschillende achtergronden werken op een 
responsieve en verantwoordelijke manier samen alsook en met  patiënt / cliënt / familie.  

 

 



Links- en rechtsboven 

• Links boven:  Role Clarification: Learners/practioners understand there own role 
and the roles of those in other professions, and use this knowledge appropriately 
to establish and meet patiënt/cliënt/family and community goals 

• Rolverduidelijking. Professionals (i.o) begrijpen hun eigen rol en de rol van 
andere professionals, en gebruiken elkaars kennis en kunde op gepaste wijze om 
aan de gedeelde doelen van patiënt/cliënt en familie te voldoen.  

 

• Rechts boven: Interprofessional conflict resolution. Learners/practioners actively 
engage self and others, including the patiënt/cliënt/family in dealing effectively 
with interprofessional conflict.  

• Conflichthantering. Professionals (i.o) betrekken alle actoren, als ook de patiënt / 
cliënt / familie om effectief met interprofessionele conflicten om te gaan. 

 

 



Links- en rechtsonder 

• Links onder: Team functioning Learners/practioners understand the principles of 
team dynamics and group processes to enable effective interprofessional team 
collaboration. Learners/practioners  

• Teamfunctioneren. Professionals (i.o.) begrijpen e principes van teamdynamiek 
en groepsprocessen om effectieve interprofessionele samenwerking mogelijk te 
maken.  
 

• Rechts onder: Learners/practioners work togheter with all participants, including 
patiënt/cliënt/family to formulate implement and evaluate care service to 
enhance health outcomes.  

• Alle actoren werken samen. Professionals (i.o.) werken samen met alle 
deelnemers, inclusief patiënt / cliënt / familie. Zij implementeren en evalueren 
van activiteiten om gezondheid en welzijn te bevorderen of verbeteren. 

 

 

 



Midden 

• Goal Interprofessional Collaboration. A partnership between a team 
of health providers and a client in a participatory, collaborative 
approach to shared decicionmaking around health en social issues.  

• Doel: een samenwerkingsverband van een team van zorgaanbieders 
én cliënten, familie en naastbetrokken/gemeenschap die samen 
beslissen over gezondheids- en sociale problemen. 

 

 


