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De SPV als RB
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

terug in zijn rol als regiebehandelaar

Overzicht van onze presentatie:

De context van onze organisatie

De SPV in onze organisatie

Aanleiding: het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Vertaling naar onze praktijk

Waarom die AGB-code?

Dit is hoe wij het doen (tot nu toe)



Werkgebied GGZ-NHN



Waar werken wij



GGZ-teams

• 18 Teams

• Bestaan vijf jaar

• Specialisten
samen in de wijk

• Klein en lokaal
georiënteerd

• Expertnetwerken



Herstelgericht werken

Herstelvisie
Een professioneel aanbod en 
activiteiten die uitgaan van de eigen
mogelijkheden, inzet en energie van 
cliënten.

• HOI intake
• Gericht op herstel van 

functioneren en identiteit centaal
• De hulpvraag staat centraal
• Regie ligt bij de cliënt
• Herstel Academy
• Ervaringsdeskundigen



Positie van de 
SPV tot nu toe

• 142 Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundigen

• Eigen helder functieprofiel

• Crisisdienst

• In de rol van coördinerend
behandelaar (CB)

• CB-rol niet exclusief voor SPV

• SPV-rol variërend per team

• Gelijkheidsdenken



Historisch perspectief

juli 2013 komt plan Minister Schippers
• Invoeren hoofdbehandelaarschap
• psychiater, de psychotherapeut en de GZ-psycholoog 
• in eerste instantie ook de SPV

Commissie Meurs (mei 2015)
• Relevante (post)masteropleiding (minimaal niveau 7) 
• onderworpen aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie, 
• BIG-geregistreerd zijn, en 
• structureel intercollegiale toetsing ondergaan.

HBO+/SPV in de wet BIG niet onderscheidend gedefinieerd en dat maakt controle moeilijk
De commissie beveelt aan een landelijk kwaliteitsstatuut op te stellen

Hoofdbehandelaar vervalt en de SPV kan geen regiebehandelaar zijn



Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

• Model kwaliteitsstatuut GGZ

• Minimale kwaliteitsnormen

• Nadruk op rollen betrokken zorgverleners

• Medio 2019 tot stand gekomen

Voorwoord Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
15 december 2020



Onderscheidend twee onderdelen binnen zorgproces

Indiceren Coördineren

Maken van een probleemanalyse Centraal aanspreekpunt

Diagnose stellen Afstemming en coördinatie

Behandelplan op hoofdlijnen maken Uitwerken behandelplan

Betrokken bij: Reflecteren op behandeling met cliënt

- Reflectiemomenten Bijwerken behandelplan

- Ingrijpende veranderingen complexiteit Betrekken Indicerend Regiebehandelaar bij 
grote veranderingen- Vastlopen behandeling



Vier categorieën complexiteit

Categorie A

Complexiteit: Laag complex

Zorgaanbod: Laag complex

Categorie B

Complexiteit: Hoog complex

Zorgaanbod: Laag complex

Categorie C

Complexiteit: Hoog complex

Zorgaanbod: Hoog complex

Categorie D

Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: direct situatief-reactief 

handelen vereist

Categorieën

Van complexiteit



Twee rollen vier categorieën

A B

C D

Indicerend
Regie-

behandelaar

Coördinerend
Regie-

behandelaar

Behandelaren

Categorieën



Taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar
Volgen het professioneel statuut van GGZ-NHN

• een kwaliteitsstatuut en een professioneel statuut GGZ NHN op basis van het landelijk 
kwaliteitsstatuut

• Doel kwaliteitsstatuut (naar extern)

• Doel professioneel statuut (intern)

• borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat:

• de juiste hulp, 

• op de juiste plaats en 

• door de juiste zorgprofessional, 

• binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, 

• wordt geleverd.



De regiebehandelaar 

• voert een probleemanalyse uit en 

• stelt het best passende zorgaanbod vast 

• in overleg met de cliënt, 

• coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en 

• is verantwoordelijk voor de integraliteit en reflectie van de behandeling.

Draagt niet de verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het 
behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen en interventies

Taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar
Volgen het professioneel statuut van GGZ-NHN



Casus

Diane is een 35-jarige vrouw met kinderen van 6 en 4 jaar en partner. Ze wordt opnieuw aangemeld voor 

specialistische GGZ. 

D. heeft eerder CGT-behandeling voor haar depressieve klachten gehad, met redelijk effect. Ze is bekend 

met meerdere TS-en. D. meldt zich met de volgende klachten: somber, prikkelbaar, minder kunnen genieten, 

machteloos, rouw, verminderde eetlust, suïcidale gedachten. 

D.’s eigen verklaring voor haar klachten zijn het recente plotseling overlijden van haar vader en de 

verandering i.v.m. het naar de basisschool gaan van haar jongste zoon. Verder is ze niet meer tevreden met 

haar baan, ze heeft het gevoel dat zij stil is komen te staan in haar ontwikkeling. Maar ze weet niet goed wat 

zij nu wil en kan. Ook zijn er problemen in de relatie met haar partner.

D. gebruikt al enige jaren dezelfde medicatie; ze vraagt zich af of die nog 

juist is ingesteld. 

Haar krachten zijn: een doorzetter, zorgzaam, precies, accuraat en creatief. 

Haar hulpvraag is uit deze sombere periode komen, ondersteuning in haar rouwproces en meer eigenwaarde 

krijgen door zich persoonlijk te kunnen gaan ontwikkelen. 



Casus

INDICERENDE FASE

Regiebehandelaar: psychiater

Medebehandelaars: SPV, ervaringsdeskundige

Tijdens de HOI worden de volgende behandelopties besproken: 

medicatieconsult, herzien van de medicatie en sociaal-psychiatrische behandeling d.m.v. steunende en 

structurerende gesprekken gericht op rouw. Ook wordt de optie gedragsactivatie besproken. Daarnaast 

maximaal 8 gesprekken met IPS en het aanbod van de Herstelacademie. 

Tijdens het multidisciplinaire intake-overleg wordt de mogelijkheid van de KOPP-groep voor de kinderen 

besproken, en in de toekomst eventueel systeemgesprekken. De partner moet worden betrokken en er kan 

psycho-educatie worden aangeboden, bijv. de groep voor naastbetrokkenen van mensen met een depressie. 



Categoriseren, 
Complexiteit
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A Complexiteit: Laag complex
Zorgaanbod: Laag complex
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B

Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Laag complex
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C Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Hoog complex
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D Hoog complex -
direct situatief-reactief 
handelen vereist

*1 landelijk erkende postdoctorale beroepsopleiding
*2 KNMG



Categoriseren, Indiceren,
Complexiteit Indicerend regiebehandelaar
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A Complexiteit: Laag complex
Zorgaanbod: Laag complex

verpleegkundig specialist
Physician assistant
Orthopedagoog-generalist

C
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B

Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Laag complex

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
klinisch geriater
Psychotherapeut (*1)

Verslavingsgeneeskunde (*2)
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C Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Hoog complex

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
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D Hoog complex -
direct situatief-reactief 
handelen vereist

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

*1 landelijk erkende postdoctorale beroepsopleiding
*2 KNMG



Casus

START COÖRDINERENDE REGIE-FASE

(Coördinerend) regiebehandelaar: SPV 

Medebehandelaars: psychiater, casemanager en IPS 

D. besluit te kiezen voor gedragsactivatie, gesprekken met de IPS en sociaalpsychiatrische behandeling 

waarin tevens haar partner betrokken zal worden. Ook wil zij een medicatieconsult. 

Na drie maanden wordt D. besproken in het MDO. Het behandelplan is verder op detail uitgewerkt en de 

gedrags-activatie is gestart. D. is ook gestart met een medicatieswitch. Daarnaast heeft zij een eerste 

gesprek gehad met de IPS. 

Na 6 maanden wordt er een ZAGROM gepland met IPS, casemanager en SPV over het verloop van de 

behandeling en de tot dan toe bereikte doelen. D. blijkt enig profijt te hebben van tot nu toe aangeboden 

behandeling. Al scoort zij nog wel hoog op de IDS, het klinisch beeld laat een lichte vooruitgang zien en 

zowel D. als haar partner rapporteren een lichte verbetering. Suïcidale gedachten zijn verdwenen en er komt 

ruimte voor emoties na het verlies van vader. De huidige doelen blijven actueel en de behandeling wordt 

voortgezet. 



Categoriseren, Indiceren en Coördineren
Complexiteit Indicerend regiebehandelaar Coordinerend regiebehandelaar
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A Complexiteit: Laag complex
Zorgaanbod: Laag complex

verpleegkundig specialist
Physician assistant
Orthopedagoog-generalist

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
GZ-psycholoog
Physician assistant

C
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B

Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Laag complex

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
klinisch geriater
Psychotherapeut (*1)

Verslavingsgeneeskunde (*2)

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
GZ-psycholoog
Physician assistant

C
at

eg
o

ri
e

C Complexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Hoog complex

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
Klinisch geriater
Psychotherapeut (*1)

Verslavingsgeneeskunde (*2)

C
at

eg
o

ri
e

D Hoog complex -
direct situatief-reactief 
handelen vereist

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
Klinisch geriater

*1 landelijk erkende postdoctorale beroepsopleiding
*2 KNMG



Casus

INDICEREND INTERMEZZO

Regiebehandelaar: psychiater

Medebehandelaar: SPV

Er verstrijkt enige tijd, D. verschijnt een aantal keer niet op afspraken. Het blijkt dat D. een terugval heeft en 

zich ook heeft ziek gemeld op haar werk. D. ervaart een toename van suïcidale gedachten, slaapt slecht, 

piekert en heeft een gevoel van waardeloosheid en onzekerheid. Aanleiding was een conflict met een collega 

en het feit dat de partner veel weg was voor werk. Er vindt kort overleg plaats met een psychiater en er volgt 

een beoordeling door SPV en psychiater, die aansluit via beeldbellen. D. wordt op het CT-bord geplaatst, de 

zorg wordt vanuit het team opgeschaald, tevens is er een kleine medicatieverandering. 

Na twee weken krabbelt D. op. Ze voelt zich zeer gesteund en het lukt haar stap voor stap om haar 

behandeling en daarnaast haar werk te hervatten. De zorg wordt weer afgeschaald en de koers van het 

behandelplan wordt hervat. 

Medicamenteus loopt het nu naar tevredenheid. Er wordt in samenspraak met cliënte en partner ingestoken 

op een lager-frequent behandelcontact met de SPV, waarin er ook aandacht is voor de kinderen. Het oudste 

kind gaat de KOPP-groep volgen.



Categorieën, Indiceren en Coördineren
Complexiteit Indicerend regiebehandelaar Coordinerend regiebehandelaar
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A Complexiteit: Laag complex
Zorgaanbod: Laag complex

verpleegkundig specialist
Physician assistant
Orthopedagoog-generalist

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
GZ-psycholoog
Physician assistant
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B

Compexiteit: Hoog complex
Zorgaanbod: Laag complex

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
klinisch geriater
Psychotherapeut (*1)

Verslavingsgeneeskunde (*2)

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
GZ-psycholoog
Physician assistant
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C Complexiteit: Hoog complex
Complexiteit: Hoog complex

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
Klinisch geriater
Psychotherapeut (*1)

Verslavingsgeneeskunde (*2)
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D Hoog complex -
direct situatief-reactief 
handelen vereist

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

Verpleegkundig specialist
Specialist ouderengeneeskunde
Klinisch geriater

*1 landelijk erkende postdoctorale beroepsopleiding
*2 KNMG



Casus

INDICEREND INTERMEZZO (vervolg)

Regiebehandelaar: psychiater

Medebehandelaar: SPV

Na 10 maanden vindt een ZAG plaats: de gedragsactivatie is afgerond met een significante verbetering op 

de IDS. D. heeft inmiddels een andere baan gevonden. De situatie komt in rustiger vaarwater en ziet er 

positief uit: D. voelt zich zelfverzekerder en heeft meer hoop en vertrouwen in de toekomst. Er wordt 

afgesproken dat de IPS op de achtergrond beschikbaar is. Cliënte heeft eventueel nog de mogelijkheid tot 3 

gesprekken. 



De SPV in de rol van regiebehandelaar

Herindicerend

Jaarlijkse evaluatie
Probleemanalyse

Diagnostiek

Aanpassen behandel
beleid/-plan

Indiceren

Probleemanalyse is gemaakt

De diagnose is gesteld

Het behandelplan is op hoofdlijnen 
vastgesteld

Terug naar indiceren

Evaluatie van de behandeling

De complexiteit ingrijpend veranderd

De behandeling stagneert

Coördineren

Stemt af en coördineert

Werkt behandelplan uit op detail

Reflecteert met cliënt op voortgang

Werkt behandelplan bij wanneer nodig

Samenspel indiceren
en Coördineren



Waarom de SPV als Regiebehandelaar

HBO-V als basis +
GGZ specialisatie en ervaring

MBO-V als basis
GGZ-specialisatie en ervaring +

Toelatingsassessment

Post-HBO SPV opleiding

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

of

+

=

De SPV is Specifiek opgeleid:
• Voor werken in sociaal-

maatschappelijke context
• In psychotherapeutische 

deeltechnieken
• In systemisch werken

• Voor Crisiswerk
• Voor een coördinerende en 

leidende rol 
Door opleiding verworven 

competenties en getoetst aan 
vastgestelde normen.



Waarom de SPV als Regiebehandelaar

HBO-V als basis +
GGZ specialisatie en ervaring

MBO-V als basis
GGZ-specialisatie en ervaring +

Toelatingsassessment

Post-HBO SPV opleiding

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
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• Voor werken in sociaal-

maatschappelijke context
• In psychotherapeutische 

deeltechnieken
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• Voor Crisiswerk
• Voor een coördinerende en 

leidende rol 
Door opleiding verworven 

competenties en getoetst aan 
vastgestelde normen.

AGB-code

+



Waarom een eigen AGB-code?

Wat is de gekozen oplossing?

De SPV krijgt een eigen AGB-code

Daardoor administratief herkenbaarAGB-code 

vraagt een heldere kwaliteitstoets

Registratie kwaliteitsregister als kwaliteitstoets

Herregistratie kwaliteitsregister vraagt

om behalen punten

Wat was het probleem?

Verpleegkundigen en SPV’ers hebben een zelfde 

BIG-registratie (artikel 3).

Op een factuur of in systemen van de NZA was SPV als 

beroepsgroep niet herkenbaar

AGB Weetjes
Algemeen Gegevens-

Beheer-code

Een uniek codenummer voor 
Nederlandse zorgaanbieders 
of zorgverleningsinstanties

Identificerende sleutel.

Sinds 1 januari 2016 
verplicht voor alle formele 

zorgverleners.

Uitgegeven en beheerd door 
Vektis

www.vektis.nl



Kansen voor de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Stand van zaken:

Diversiteit in inzet SPV-en

Discussie over legitimatie SPV

Functieprofiel en praktijk komen niet altijd
overeen.

De huidige pool aan regiebehandelaren zijn
zwaar belast door RB-schap

Kansen:

Regiebehandelaarschap biedt helderheid
De rol is duidelijk onderscheidend

De organisatie wil dit en ondersteund 
implementatie

Het biedt een oplossing voor een probleem



De nieuwe werkelijkheid

• Per 1 juli 2022

• SPV-en dient Coördinerend Regiebehandelaar worden

• Aanvragen van een AGB-code is niet vrijblijvend

• Ambulant verpleegkundigen/agogen (Casemanagers) 
niet in deze rol

• GGZ-NHN hanteert de term Regiebehandelaar (zonder
coördinerend of indicerend)

• De organisatie organiseert voorlichtingsbijeenkomsten

• Management heeft een voorwaardenscheppende rol

• SPV-en moeten zelf hun rol pakken



Ervaringen tot nu toe

Stand van zaken:

• AGB-code aangevraagd en gekregen

• Overleg management en SPV-en in regio

• Team voorgelicht over SPV in RB-functie

• Selectie geschikte casuïstiek eigen caseload

• Pro-actief onder de aandacht brengen in MDO

• Advies gevraagd aan collega RB-en

Problemen:

• Wacht nog op steun management

• Als enige hulpverlener in casus



In gesprek

met de zaal
De SPV als RB
De SPV terug in zijn rol als regiebehandelaar


