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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 

Dag SPV collega’s, 

Tijdens de laatste A(lgemene) L(eden) V(ergadering) in mei 2021 werd duidelijk dat 
contact tussen het bestuur met alle collega’s in het land, belangrijk werd gevonden. 
Fijn dat jullie in grote getalen op een veelal vrije avond vanuit jullie privésfeer aan-
wezig waren. 
De zomervakantie is alweer enige weken aan de gang, wij hopen dat jullie gebruik 
kunnen maken van de vakantie mogelijkheden die er nu weer zijn zowel binnen 
Nederland als in het buitenland. Tijdens het schrijven van de inleiding deze nieuws-
brief is het zondag 8 augustus 2021. Sifan Hassan draagt de Nederlandse vlag in 
Tokio tijdens de afsluitingsceremonie. Zij en anderen hebben laten zien wat passie 
is. Zo ook (bruggetje) willen wij als SPV beroepsgroep onze passie laten doorklinken, 
ook in dit jaar 2021 en de komende jaren! Als bestuur scherp blijven op alle ontwik-
kelingen in het GGZ werkveld en pal blijven staan voor ons sociaal psychiatrische 
domein! Wat hebben wij tijdens deze zomervakantie te melden?

Richard Touw, vice-voorzitter afdeling SPV

Digitale bijeenkomst ledenvergadering 20 mei 2021

Een geslaagde ledenvergadering met  123 deelnemers en veel inhoudelijke reacties, 
op de foto bestuur na alv-vergadering. Alle windrichtingen van Nederland waren 
vertegenwoordig, dat is dan weer het voordeel van niet hoeven te reizen. Aan bod 
kwamen onder andere: welkom aan nieuwe aspirant bestuursleden, corona prikke-
lingen, activiteiten laatste half jaar, vereniging nieuwe stijl, pilot samenwerking ggz 
afdelingen, kwaliteitsstatuut en POH-GGZ ontwikkelingen.
We lichten er even eentje uit met een update naar de huidige stand van zaken:
De wachtlijsten GGZ blijven oplopen. Begin augustus een NOS uitzending: “Aan-
houdende tekorten aan behandelaren bij Parnassia (e.a. instellingen) gecombineerd 
met een stijgende vraag naar zorg, veroorzaken lange wachtlijsten en in Den Haag 
nu ook een tijdelijke patiëntenstop in de geestelijke gezondheidszorg. Tekort psy-
chiaters, GZ-psychologen of klinisch psychologen. Ook verpleegkundig specialisten 
kunnen regiebehandelaar zijn". Wij, als SPV kunnen door een structurele gesub-
sidieerde opleiding er mede zorg voor dragen dat deze complexe doelgroep nu en 
in de toekomst die behandeling krijgt zie zij nodig hebben. Wij als gespecialiseerd 
GGZ verpleegkundigen naast de regiebehandelaar!

Een verslag van deze bijeenkomst is hier te <downloaden>.

https://www.venvn-spv.nl/pdfs/afdeling-spv/alv/alv2021/20210520-verslag%20ledenvergadering%20VenVN-SPV-website.pdf
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Een geslaagde avondbijeenkomst met meer dan 100 deelne-
mers. Belangrijk thema’s:  
➔  Lifehacks voor meiden met ASS door Marleen Bezemer en 

aandacht voor de positionering van de SPV. 
➔  Boek Sociaal Kapitaal, de identiteit van de SPV met Hans 

van Essen, Stijn Ekkers en Gerard Lohuis
➔  Lancering Position Paper in de vorm van een Z-Card door 

Gerard Lohuis
Een presentatie en video weergaven van deze bijeenkomst is  
in te zien <op onze website>.

Nieuwe website SPV in de maak

Nu we het toch over herijking en positio-
nering hebben. Een andere commissie 
is drukdoende de contouren voor een 
vernieuwde website op te zetten. Leden 
commissie: Inge Kramer, Igor Pikkert en 
Richard Touw. In november 2021 zal deze 
tijdens de ledenvergadering gepresenteerd 
worden. Tot dan even nieuwsgierig blijven!

Herijking expertise gebied SPV

Vanuit het bestuur hebben wij de vraag gesteld: in hoeverre is 
het competentieprofiel van de SPV toekomst proof? Ons huidige 
document expertise gebied SPV heeft intussen een datumhand-
tekening van het jaar 2014. Tijd voor een herijking.
Het bestuur heeft een commissie ingesteld voor het schrijven van 
een programma van eisen en een offerte traject uit te zetten voor 
de realisering hiervan. Leden commissie: Carina Stigter-Outsho-
ven, Pascale van Damme, Mirre Nijdam en Frans van Vugt.

Omschrijving opdracht (deel uit programma van eisen)
Deze opdracht is onderdeel van het toekomstbestendig maken 
van de functie en daarmee de beroepsgroep sociaal psychia-
trisch verpleegkundige. Binnen de beroepsvereniging V&VN is 
een voornemen om alle expertisegebieden van de bestaande af-
delingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen te actualiseren. 
Daarnaast is er vanuit de praktijk aangegeven dat zij behoefte 
hebben aan geactualiseerde informatie betreffende de rol, positie 
en functie van deze beroepsgroep c.q. deskundigheidsniveau 
binnen de eigen organisatie.

De opdracht dient twee concrete producten op te leveren: (1) een 
actueel en toekomstbestendig expertisegebied voor de sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige, (2) een aanbeveling voor verdere 
positionering van de beroepsgroep.
De opdracht loopt van 1 september 2021 tot 1 april 2022.
 
Intussen is op basis van een beoordelingsmatrix de opdracht 
door het bestuur gegund aan  <Bosman & Vos>.
Uiteraard gaan jullie hier meer over horen.

Een nieuwe bekostiging voor ggz: programma zorgprestatiemodel

Het programma zorgprestatiemodel/de Nza heeft ervoor gekozen om de big-artikel 
beroepen (artikel 3 en 14) te gebruiken om consulten te registreren. Dat betekent dat 
alle afgeleide specialisaties in beroepen onder hun basisregistratie declareren. Dit is 
bijvoorbeeld ook zo voor de arts verslavingszorg en jeugdartsen. Die hebben, net als 
de spv, een specialisatie, maar hun basisberoep is dus arts, waaronder ze declareren. 

Het is de eerste keer dat verpleegkundigen individueel declarabel worden. De V&VN 
heeft doorgevraagd of de tarieven die daarvoor beschikbaar komen wel voldoende 
zullen zijn, aangezien gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals SPV, echt wel duurder 
zijn. Hier is in de tariefstelling rekening mee gehouden, wordt ons verzekerd.

Op basis van signalen van leden heeft het bestuur dit onderwerp op de agenda 
geplaatst om de consequenties voor onze beroepsgroep in kaart te brengen en waar 
mogelijk te beïnvloeden.
Zie ook <Factsheet Beroepenlijst zorgprestatiemodel>

Digitale studiebijeenkomst 17 juni 2021

Blijf ons volgen op:           VenVN_SPV

https://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smarchief.html
https://www.bosmanvos.nl
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/03/Factsheet-Beroepen-Inhoud-webversie.pdf
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De nieuwsbrief is een uitgave van de PR-commissie en verschijnt Verschijnt 1 maal per 2 maanden. Zijn je gegevens niet up to date: via ‘Mijn V&VN‘ op de website van  
www.venvn.nl kun je inloggen op je eigen account en je persoonlijke gegevens wijzigen. Vragen of opmerkingen? Over lidmaatschap; stuur een e-mail naar info@venvn.nl 
of bel (030) 291 90 50. Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de afdeling; stuur een mail naar postbus@venvn-spv.nl 

Redactie nieuwsbrief V&VN-SPV
Lid of donateur en de nieuwsbrief niet ontvangen? Het kan zijn dat een collega je heeft geattendeerd op deze nieuwsbrief terwijl je 
deze zelf niet ontvangen hebt. Mogelijk klopt je email adres niet meer, controleer dat bij je contactgegevens V&VN. Hiervoor log je 
eerst in met het e-mailadres waarop je de mail van V&VN hebt ontvangen om een wachtwoord aan te maken. Ga daarna naar 
'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.

 
Oproep

Twee medewerkers binnen de medische dienst van het de-
tentiecentrum Rotterdam willen starten met de SPV opleiding. 
Nu kunnen ze binnen de inrichtingen van deze centrums geen 
praktijkbegeleiders bieden. Ze zijn dus op zoek naar bijvoor-
beeld een  ZZP-er die in de omgeving van Rotterdam / Den 
Haag praktijkbegeleiding zou kunnen verzorgen. Eén van de 
voorwaarden om de opleiding SPV te kunnen doen.

Iets voor jou? Laat dat dan even weten door een email te 
sturen naar postbus@venvn-spv.nl wij geven dat dan door 
aan de opleidingscoördinator van Detentiecentrum Rotterdam 
vallende onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Position Paper in de vorm van een Z-card

Begin juni is na lange voorbereiding en herschrijvingen een 
position paper van de SPV gelanceerd in de vorm van een  
Z-card. Leden hebben hier vier exemplaren van ontvangen.
Een aantal collega’s heeft al aanvragen gedaan voor een 
groter aantal om binnen hun netwerk te verspreiden. 
Vind jij dat ook een goed idee stuur dan een mail naar 
postbus@venvn-spv.nl met het gewenste aantal Z-cards die  
je wilt ontvangen en waar je aan denkt deze te verspreiden. 
We hebben voldoende voorraad, aarzel dus niet.


