
 

SPV LEDENVERGADERING EN STUDIEMIDDAG 

  

Donderdag 16 mei 2019  

13.00 - 17.15 uur  
  

Graag nodigen wij je uit voor de studiemiddag en voor leden tevens  

voor de ledenvergadering in de ochtend van 10:00 - 12:15 uur 

  

Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context  

 

De studiemiddagen Commissie nodigt je van harte uit voor deze breed samengestelde studiemiddag. 

Op deze middag zullen we een aantal thema’s aan de orde laten komen die vooral betrekking hebben 

op de sociaal psychiatrische context bij een aantal doelgroepen. Een middag vol innovatieve 

voorbeelden. Om deze middag (en ook voor de ledenvergadering ’s morgens) in te kunnen plannen 

graag inschrijven. 

 

PROGRAMMA 

 

12.30  Aankomst en ontvangst 

 

13.00  Opening door de middagvoorzitter Richard Touw 

             

13:10  Dr. J.T.B. (Job) van ’t Veer 

           Mensgericht ontwerpen in de Sociale Psychiatrie 

 

13:50  Linda Bakker en Plien Kok 

(Niet) Zwanger & Verslaafd  

 

pauze 

 

15:00  Susanne Vonderhorst en Maarten van ’t Hof 

Jeugd en e-Health  

 

15:35  Koos de Haan 

 Zorgverlening aan mensen met licht verstandelijke beperking  

 

16.50  Afsluiting door de middagvoorzitter 

 

17:00  Afronding en netwerkborrel 

 

 



Wanneer:           Donderdag 16 mei 2019 
Waar: Aristo Zalen 

Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht 

telefoon: (030) 289 94 00 

Tijd:                    13.00-17.15 uur, let op aanvangstijd 13.00 uur!!!! 

Inschrijven: Inschrijven voor de ALV en/of studiemiddag Inschrijven klik hier! 

Voor bezoekers ledenvergadering is er een (gratis) eenvoudige lunch. 

Accreditatie: Vul bij inschrijving je gegevens in, inclusief je BIG nummer en/of 

relatienummer, en je punten worden automatisch bijgeschreven.  

Mits dat je je register ook geactiveerd hebt en de presentielijst op 15 

november hebt getekend. (Er worden 4 accreditatiepunten aangevraagd).  
 

Achtergrond informatie 

Dr. J.T.B. (Job) van 't Veer is associate lector aan de NHL Stenden University of Applied Sciences 

en houdt zich bezig met digitale innovatie op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg en 

maatschappelijk werk (apps, gamification, robots). Participatief ontwerponderzoek speelt daarbij een 

belangrijke rol. Job is gepromoveerd op het thema ‘destigmatisering van mensen met een 

psychiatrische aandoening’. 

 

Mensgericht ontwerpen in de Sociale Psychiatrie Veel technologische innovaties in de 

gezondheidszorg lijken gedreven door wat er technologisch mogelijk is. En dat mislukt nogal eens: 

ongebruikte apps, games en ‘gadgets’ die uiteindelijk in de kast belanden.   

Vaak worden de wensen van cliënten, maar ook van de zorgverleners te weinig als startpunt genomen 

om nieuwe oplossingen te bedenken. Hoe kunnen we meebewegen met de vele veranderingen in de 

(geestelijke) gezondheidszorg op een manier die WEL aansluit bij deze zorgvrager en -verlener?   

Job van 't Veer stelt voor dat we leren denken als een ontwerper. Voor een (goede) ontwerper zijn een 

paar principes heel belangrijk: stimuleer creatieve ideeën, probeer die zoveel mogelijk uit en wees niet 

bang om te falen! Maar het belangrijkste uitgangspunt van een ontwerper is wel: Ken Je Gebruiker. 

Leer hem/haar goed te begrijpen en ontwikkel niets zonder hen daar vanaf het begin bij te betrekken. 

Het levert namelijk oplossingen op die je nooit zelf had kunnen bedenken… 

 

Hoe dit tot mooie en gedragen uitkomsten kan leiden, zal Job illustreren met de nodige 

praktijkvoorbeelden. 

 

Linda Bakker (SPV) en Plien Kok (Verpleegkundige) 

Sprekers zijn werkzaam bij Parnassia Brijder, regio Alkmaar.  

Deskundigheidsbevordering door implementatie van signaleringsplannen, presenteren binnen het 

team en medewerkers NoordWest Ziekenhuisgroep over de zwangere cliënt met een verslaving en 

deelname aan twee overleggen omtrent verder vormgeven van de samenwerking met GGZ-NHN. 

 

Zwanger en verslaafd: 

Linda en Plien geven informatie over de facts van middelen in combinatie met zwangerschap. 

Daarnaast nemen zij je mee in een casus waarin het vak van de vpk en SPV duidelijk een rol heeft 

binnen de zorg die nodig is om moeder en kind te kunnen behandelen/verzorgen.   

 

Kim Dijksman en Maarten van ’t Hof   

Kim is projectleider innovatie en manager bedrijfsvoering Digi Poli Jeugd Youz Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie. 

Maarten van ’t Hof is promovendus & innovatie team Youz Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

 

Digitale innovatie in de Jeugd GGZ: waar staan we en hoe zien we de toekomst? 

Digitale innovatie is niet meer weg te denken in onze maatschappij, zo ook niet in de jeugd ggz. Als de 

https://www.formdesk.com/spv/sm20190516


grootste jeugd ggz instelling van Nederland zijn we continue bezig om te kijken of en hoe we digitale 

innovaties kunnen inzetten om de zorg te verbeteren, cliëntvriendelijkheid te verhogen of zorgkosten 

de verminderen. Toen 10 jaar geleden de eerste e-health module werd geïntroduceerd konden we niet 

voorspellen hoe dit ons toekomstige behandelaanbod zou gaan beïnvloeden. Anno 2019 hebben we 

een behandelaanbod passend bij de tijd van nu maar wat pas het begin is van een nieuwe en 

onbekende toekomst vol met nieuwe uitdagingen.  

 

In deze presentatie nemen we jullie mee naar onze beleving van digitale innovatie in de jeugd ggz. 

Verder demonstreren we ons innovatieve aanbod, bespreken we hoe we dit inzetten en wat voor 

effect digitale innovatie heeft op de vormgeving van de jeugd ggz. We sluiten af met een glim in de 

toekomst en de uitdagingen die daar mee gepaard zullen gaan.   

  

Maarten van ’t Hof 

Onderzoeker bij Sarr Kenniscentrum Autisme Lucertis/De Jutters Kinder- en Jeugdpsychiatrie, master 

psychologie op de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 ben ik aan het promoveren op autisme bij jonge 

kinderen. Bij Study2Go zet ik mij in voor het inhoudelijk opzetten van cursussen 

 

Thema: Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of 

verslavingsproblemen hebben en de rol van e-health. 

 

Koos de Haan 

Docent Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist 

In de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking ontmoeten we veel doelgroepen. 

Eén daarvan is de groep mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Van oudsher minder 

aanwezig in deze tak van zorgverlening, de laatste jaren steeds meer. Maar hoe ga je met hen om? 

Zorg je voor hun zoals bij andere doelgroepen of heeft ondersteuning al ingang gevonden? Kunnen de 

handen op de rug blijven, of neem je taken vanzelfsprekend over? Een andere manier van 

dienstverlening, aangepast aan de doelgroep, is niet altijd vanzelfsprekend! 

 

Met collegiale groet, 
De commissie studiemiddagen: Marcel Kik en Maaike Dijkstra.  
  

 
Accreditatie voor deze ledenvergadering is aangevraagd voor 2 punten en voor de studiemiddag voor 4 punten bij de 

Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en deskundigheidgebied SPV  
 

 

 

 
 
 


