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V&VN-SPV

We zijn op zoek naar mede-beheerders 
voor Facebook pagina’s. 
Stuur ons een mail wanneer je mee wilt 
doen postbus@venvn-spv.nl 

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

Dag collega's, 

Het jaar 2020 is een jaar wat wij niet snel zullen vergeten. Wij zijn professionals 
die erop uitgaan om de ander te ontmoeten in de eigen woonomgeving, bij de 
huisarts in de praktijk, in de wijkgebouwen of op andere plekken. 
Wij hebben de eerste Covid19 ervaring achter de rug. Ook nu in de tweede golf 
passen wij ons aan wat betreft de veranderende sociaal psychiatrisch maat-
schappelijke context. Hier zijn wij voor opgeleid en daar gaat ons hart naar toe. 

Wij zoeken als collega's op zorgvuldige wijze hoe wij de behandeling voor onze 
kwetsbare doelgroep ook in deze bizarre tijd op maat kunnen inzetten. 
Het SPV bestuur gaat er vanuit dat wij hier als beroepsgroep sterker van 
worden en onze competenties ruimschoots kunnen inzetten. Samen met onze 
cliënten, hun sociale systemen en de ketenpartners.  
Wij wensen jullie gezondheid en wijsheid toe en zien jullie graag digitaal op 
donderdagavond 19 november 2020 om 19.30 uur. 

Richard Touw, vice-voorzitter bestuur V&VN-SPV

Nieuw boek over de SPV

In opdracht van het bestuur en de redactie Sociale Psychiatrie zijn in 2019 de 
eerste stappen gezet om een nieuw boek over de SPV te gaan schrijven en 
daardoor luister bij te zetten aan ons 40-jarige bestaan als vereniging. Voor het 
eindresultaat tekenen Stijn Ekkers en Hans van Essen.
Uiteraard gaan we dit boek aan jullie toesturen vòòr de kerst mag het op je 
deurmat vallen.

 
Sociaal kapitaal is een zoektocht naar 
de identiteit van de spv. Het laat zien 
dat de wortels van het vak teruggaan 
tot 1917 en beschrijft de kenmerkende 
manier van werken en denken van 
spv-en. 

Aan bod komen de innovaties, het 
onderwijs en de vraag in welke mate 
de beroepsgroep beïnvloed is door 
ontwikkelingen in het werkveld en hoe 
de eigen positie hierin te verbeteren is. 
Sociaal kapitaal geeft antwoord op de 
vraag: wie is de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige?
Een analyse die recht doet aan het  
sociaal kapitale belang van ons beroep.
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 ‘We krijgen nu niet allemaal 
ineens psychische stoornissen’

Interview Bauke Koekkoek Door de coronacrisis zou je wel-
licht een toename verwachten van het aantal mensen dat in 
psychische nood raakt. Maar dat is tot nu toe nauwelijks in de 
cijfers terug te zien, zegt ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek.
<Ga naar het artikel in NRC>

GGZTotaal.nl  publiceert een prachtig overzicht voor hulp-
lijnen. (Kijk ook naar reacties onder deze opsomming voor 
tussentijdse wijzigingen). 

De corona-crisis heeft een aantal organisaties er toe aangezet 
een speciale hulplijn (chat, mail, facebook of instagram) op te 
zetten voor mensen die in (mentale) problemen komen. Hier-
onder staat een overzicht: aanvullingen zijn welkom en zullen 
z.s.m. worden opgenomen in de lijst.
Sommige hulplijnen bestonden al, sommige zijn speciaal in 
verband met corona opgezet.
<Ga naar de pagina over deze hulplijnen>

Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!

Corona en de V&VN

Het standpunt van V&VN, hieronder diverse links: 
<Veiligheid voorop bij gebruik mondmaskers>
<Het statement van V&VN samen met de vakbonden> 
Deze <flowchart> en <handreiking> kunnen je ondersteunen 
bij jouw besluit om geen zorg te verlenen bij tekorten aan 
beschermingsmiddelen. 
Signaleren jullie problemen of lopen jullie tegen lastige 
dilemma’s aan dan kun je altijd een melding maken bij het 
meldpunt: https://www.venvn.nl/coronavirus-meldpunt
We bundelen alle meldingen en nemen deze mee naar onze 
gesprekspartners.

Extra opleidingplaatsen SPV

Het is gelukt!!! Wij als V&VN-SPV (en anderen) hebben in 2019 
enorm ons best gedaan om als beroepsgroep in de GGZ ten 
aanzien van het Bestuurlijk akkoord GGZ ons punt te maken. 
Naast opleidingsplekken voor regiebehandelaren (psychologen/ 
VS-GGZ) om de GGZ wachtlijsten aan te pakken konden zij 
niet om ons heen! Wij staan immers samen met onze collega's 
regiebehandelaren aan de frontlinie. 

De SPV heeft zich laten horen en het was de moeite waard! 
Hieronder een aanzet van de brief die als bijlage toegevoegd 
wordt aan de nieuwsbrief. 

Vanaf 2021 is er subsidie voor 82 extra opleidingsplaatsen 
voor sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV). In het 
kader van het oplossen van de wachttijden in de geestelijke 
gezondheidszorg zijn de partijen in het Bestuurlijk akkoord 
GGZ overeengekomen om hier eenmalig middelen voor 
beschikbaar te stellen. Per opleidingsplaats is maximaal 
€ 29.000,- (incl. BTW) beschikbaar vanuit subsidie. De 82 
extra opleidingsplaatsen worden verdeeld over vier erkende 
hogescholen: AvansPlus, Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
(HAN), Hogeschool Utrecht (HU) en Hanzehogeschool. Het 
gaat om ongeveer twintig opleidingsplaatsen per hogeschool 
in de groepen die starten in het voorjaar 2021. Deze groepen 
zijn voorjaar 2023 klaar met de opleiding.

De aanvraag voor de subsidie moest tot in detail worden uit- 
gewerkt en is zeker door de grote inzet van de SPV opleidings- 
coördinatoren, V&VN en het bestuur V&VN SPV  in juli 2020 
toegekend. De integrale brief voor de toekenning en regel- 
geving van deze subsidie is <hier te downloaden>
In een moeilijk jaar vol Corona gelukkig ook wat lichtpuntjes.
Met vriendelijke groet, 

Pascale van Damme, bestuurslid V&VN-SPV 
(contactpersoon SPV opleidingen)

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/02/we-krijgen-nu-niet-allemaal-ineens-psychische-stoornissen-a4018373
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/02/we-krijgen-nu-niet-allemaal-ineens-psychische-stoornissen-a4018373
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3774524/nieuws/hulplijnen_voor_psychische_problemen_ten_tijde_van_corona.html?page=2
https://www.venvn-spv.nl/pdfs/afdeling-spv/alv/alv2020/Informatie82opleidingsplaatsen-spv.pdf
https://www.venvn.nl/nieuws/veiligheid-voorop-ja-tenzij-uitgangspunt-bij-gebruik-mondmaskers/
https://www.venvn.nl/nieuws/gezamenlijk-advies-v-vn-en-vakbonden-over-gebruik-mondneusmasker/
https://www.venvn.nl/media/1hjpwjlw/flowchart_beschermingsmiddelen.pdf
https://www.venvn.nl/media/jftnmnku/handreiking-geen-beschermende-middelen-v-vn-7-april-2020.pdf
https://www.venvn.nl/coronavirus-meldpunt/
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'Wijzig gegevens' in de rechterbalk. Klik hier op de knop 'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres en wachtwoord. Nu kun je je e-mail-
adres aanpassen. Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.

 

Triage GGZ
 
Met trots delen we mee dat ons bestuurslid Carina Stigter, 
als projectleider, deze trainingsmodule mee ontwikkeld heeft. 
Relevante kost voor de SPV!

In opdracht van ZonMw hebben de Hogeschool Utrecht en van 
Campen Consultancy in de periode januari-oktober 2020 een 
competentieprofiel ggz-triage ontwikkeld, een bijbehorende 
trainingsmodule en een voorstel tot implementatie. Hiermee is 
weer een stap gezet in het verder inbedden van de Generieke 
Module Acte Psychiatrie (GMAP).
<Lees hierover meer>

Digitale bijeenkomst ALV op 19 november 2020
inlog vanaf 19:00 uur.

Intussen is een uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst aan 
iedereen verstuurd.
Er zijn veel wegen naar Rome dus je kunt ook via <deze link> 
inschrijven voor deze vergadering. 
Na inschrijving is een heldere instructie bijgesloten en deelne-
mers zullen per post een attentie ontvangen, gewoon omdat 
we blij zijn dat je meedoet.

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkeling-competentieprofiel-en-trainingsmodule-voor-ggz-triage/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkeling-competentieprofiel-en-trainingsmodule-voor-ggz-triage/
https://fd8.formdesk.com/spv/alv-nov-2020
https://fd8.formdesk.com/spv/alv-nov-2020

