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Aanleiding update

Ontwikkelingen in: 

Hulpvraag,
Organisatie
Beroepsgroep zelf
Verstevigen positionering 

Publicatie 2014

Werkdocument november ‘22
1/12 concept
Einde jaar afronding. 

8 jaar
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Basis is beroepsprofiel verpleegkundige (2015)
Aanvullend zijn beroepscodes verpleegkunde en SPV.

Beschrijving verbreding & verdieping op vlak sociale psychiatrie

Functie:
• Beroepsstandaard
• Informatiebron voor SPV over te ontwikkelen competenties
• Uitgangspunt post-hbo opleiding en voor NLQF inschaling
• Uitgangspunt voor invulling functieprofielen
• Referentiekader voor Kwaliteitsregister Verpleging & 

Verzorging.

Doelgroepen: SPV, opleiders, HR en andere geïnteresseerden
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Aanpak

• Traject positionering (advies en position paper)
• Aansluitend expertisegebied actualiseren
• Eerst met werkgroep en klankbordgroep
• Daarna gecombineerde redactieraad
• Definitief concept gereed op 1 december
• Online bijeenkomsten SPV (8 en 13 december)
• Definitieve versie einde jaar
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Wat waren puzzels?

• Voor wie is het expertisegebied
• Hoe vang je veelzijdigheid en alle facetten van SPV
• Herkenbaarheid
• Tijdsbeeld versus toekomstbestendig (dat was toen)
• Fundamenten beschrijven of verwijzen? Zoals geschiedenis.
• Onderscheiden, maar niet afzetten.
• CanMeds blijven hanteren?

In het proces:
Goede balans vinden in perspectieven opleiders, SPV, experts. 
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Conclusies en keuzes

Elke 5 jaar!
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Hoe wordt je SPV

Wat kan een SPV

Waar werkt de SPV

Wat is een SPV
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VVT

SPV
GGZ

SPV

PI

SPV Jeugd

SPV

Vrijgevestigd

SPV

Huisarts

SPV Sociaal domein

SPV

OGGZ

SPV
Ziekenhuis

SPV

Gehandicaptenzorg

SPV
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Tekstfragmenten in kaders

Oorsprong SPV Voorbeelden ontwikkelingen 
in  vraag naar hulp
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Competenties aan de hand van CanMeds
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Inhoud expertisegebied

1. Maatschappelijke ontwikkelingen
• Visie op gezondheid en ziekte (de bril waardoor je kijkt)
• Ontwikkelingen in organisatie van zorg
• Vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen

2. Rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige
• Expertise
• Doelgroepen en werkomgeving

3. Competenties
• Zeven CanMeds



16

Visie op gezondheid

• Positieve gezondheid
• Visie sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (niveaus van functioneren)
• Systeemgerichte benadering
• Illustratief: methoden en modellen: bijvoorbeeld gericht op 

zelfherstellend vermogen
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Ontwikkelingen in samenleving

• Steeds meer mensen ervaren mentale druk
• Lopen vast in verschillende levensdomeinen
• Effect op kwaliteit van leven en gezondheid
• Omvang en aard problemen verschilt per doelgroep
• Stigmatisering
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Ontwikkelingen in organisatie van zorg
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Ontwikkelingen in organisatie van zorg

Zorg loopt vast! Organisatie van zorg moet anders! 

• Passende en waarde gedreven zorg
• Afremmen van medicalisering
• Gezond leven en preventie
• Regionale samenwerking (door sectoren heen)
• Continue professioneel ontwikkelen
• Versterking organisatie eerstelijnszorg
• Samenwerken tussen het sociale domein, 

huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg
• Digitalisering en gegevensuitwisseling

Veranderingen gaan niet probleemloos: zoals 
ambulantisering. 

Rol voor SPV op al deze terreinen



20

Expertise SPV

De SPV investeert in contact met de hulpvrager, ziet wat er maatschappelijk 
gebeurt, welke wisselwerking er is en waar mensen van uit balans raken en 
geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op 
herstel. De SPV draagt er aan bij dat mensen weer mee gaan doen. 

Denkt niet reducerend, blijft open staan van steeds nieuwe factoren.

Heeft ook aandacht voor ontroostbare, voor persoonlijk leed is lang niet altijd 
een oplossing. 
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Werkomgeving en doelgroepen

Grote variatie in:
• Doelgroepen
• Context 
• Aard van de vraag / hulp (kortdurend, langdurend, crisis, etc.)
• In (teamrol), zoals coördinerend regiebehandelaar
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Competenties 

1. Vakinhoudelijk handelen: SPV als zorgverlener
2. Communicatie: SPV als communicator
3. Samenwerking: SPV als samenwerkingspartner
4. Kennis en wetenschap: SPV als reflectieve professional 
5. Maatschappelijk handelen: SPV als gezondheidsbevorderaar
6. Organisatie: SPV als organisator
7. Professionaliteit en kwaliteit: SPV als professional en kwaliteitsbevorderaar
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Vervolgstappen 

1. Op 1 december verspreiding concept naar iedereen die zich heeft opgegeven
2. Op 8 en 13 december (van 19:30 tot 20:30) gelegenheid te reageren (online)
3. Verwerken voor 1 januari
4. Proces bij V&VN SPV (uiteindelijk vaststelling ALV)

Vragen:
ppoortvliet@bosmanvos.nl

06 28906603

mailto:ppoortvliet@bosmanvos.nl

