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Dag collega’s, 

Zoals wij al eerder berichten op de nieuwe V&VN-SPV website is dit de eerste 
nieuwsbrief van 2022! Wij hopen dat jullie het jaar goed en hersteld/gezond gestart 
zijn. Wij hopen samen met jullie dat de maatschappij weer verder de deuren open-
doet. Wij realiseren ons als bestuur dat de COVID-19 veel energie/aanpassingen 
en incasseringsvermogen heeft gevraagd aan jullie. Onze kwetsbare doelgroep 
heeft net als ons als SPV en alle creativiteit nodig gehad om perspectief te kunnen 
blijven zien of opnieuw te gaan leren zien. Wij hebben elkaar daarvoor nodig. 
Dit wordt een jaar waarin wij ons als SPV beroepsgroep binnen het GGZ domein 
krachtig gaan positioneren. Zoals het er nu naar uitziet is de kans reëel aanwezig 
dat wij elkaar eindelijk weer face tot face gaan tegenkomen. 

Op 20 mei 2022 hebben wij ons uitgestelde 40 jarige jubileum/lustrumfeest gepland 
in Amersfoort, Leerhotel Het Klooster. Door de COVID-19 is het inmiddels al bijna 
42 jaar geworden. Dit wachten zal zeker beloond worden met een interessante dag 
op 20 mei mét avondfeest en diner. Reserveer alvast deze datum. Het programma 
wordt wanneer compleet naar iedereen toegestuurd en uiteraard zal dit ook kenbaar 
worden gemaakt op onze website www.venvn-spv.nl . 

Voortgang Project 'Herijken en actualiseren expertisegebied en positionering 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige' in samenwerking met het organisatie-
bureau Bosman & Vos; Sinds juli 2021 is dit bureau bezig om toe te werken naar  
de eindpresentatie op 20 mei 2022 tijdens ons jubileumfeest. Uiteindelijke doel is 
onze positie te verhelderen/verstevigen/bekrachtigen.Veel collega’s (ruim 100 SPV- 
en) hebben eind 2021 meegedaan aan digitale bijeenkomsten. Naar aanleiding  
van deze bijeenkomsten (was je erbij?) zijn er verdere stappen afgesproken. 
Wij kijken als bestuur uit naar de uitkomst zodat wij ons strategisch beleid hierop 
verder kunnen afstemmen voor de nabije en verdere toekomst. 

Namens het V&VN-SPV bestuur, Richard Touw 

SPV wordt herkenbaar door eigen AGB-categorie

Goed nieuws voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Wij krijgen binnenkort een 
eigen AGB-code. Dat klinkt als een kleine, vooral administratieve stap, maar het geeft 
‘de SPV’ de mogelijkheid om zich veel duidelijker te onderscheiden van de andere 
verpleegkundigen.
Verpleegkundigen en SPV-en hebben sinds jaar en dag eenzelfde BIG-registratie 
(artikel 3). De twee groepen zijn daardoor niet van elkaar te onderscheiden. Verdere 
positionering van de SPV is daardoor bijna onmogelijk. Zo werd nooit duidelijk waar 
het werk van de verpleegkundige ophoudt en dat van de SPV begint. Op een factuur 
of in systemen van de NZA werden de beroepsgroepen via de vermelding ‘verpleeg-
kundige, BIG artikel 3’ op een hoop geveegd. Met een eigen AGB-code voor de SPV 
komt daar nu verandering in. Vektis - verantwoordelijk voor dit soort codes - legt op dit 
moment de laatste hand aan de SPV-code. Meer informatie op <onze website>     >>

een nieuw jaar
een nieuw logo
een nieuwe website

https://www.venvn.nl/nieuws/een-eigen-agb-code-voor-de-spv/
https://venvn-spv.nl/


Nieuwsbrief Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen No 44 · p. 2

Een impressie met foto’s van deze studiemiddag (klik op foto) 

➔   Aarti Sarabdjitsingh en Marieke van Rijn
 Geweldloosverzet / verbindendgedrag-jeugdhulpverlening
 <Presentatie hier te downloaden>

➔   Carlos Javier Martis en Maaike Dijkstra
 Slaapstoornissen
 <Presentatie hier te downloaden>

➔   Selini Roozen en Karin Baun
 Grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners
 <Presentatie hier te downloaden>

Zorg Prestatie Model (ZPM)

Met veel tamtam is het ZPM per 1 januari 2022 gestart. Wij ont-
komen er niet aan om mee te gaan in deze veranderingen. Hoe 
wordt dit model bekostigt, blijft het zoals het gepresenteerd is of 
wordt het na evaluatie bijgesteld. In hoeverre gaat onze SPV po-
sitie wat betreft declaraties van de zorg anders ingevuld worden? 
Door diverse collega’s werden zorgen geuit over de inrichting 
van het ZPM. Op 27 januari jl. is iedereen uitgenodigd om een 
webinar over dit onderwerp bij te wonen en velen hadden daar 
op ingetekend.

Eerst nog uitleg over de opzet van het ZPM:
De SPV wordt wel als aparte beroepsgroep genoemd maar 
maakt onderdeel uit van de beroepsgroep verpleegkundigen 
artikel 3. Daar horen zowel verpleegkundigen als SPVen in. Er 
waren ca 2500 beroepen in de gezondheidszorg en die zijn in 
het ZPM teruggebracht tot 8 groepen die tijd registreren. Daar 
is de SPV één van. Er zijn vele beroepen die geen tijd meer 
gaan schrijven, die worden betaald uit de opslag op deze acht 
beroepsgroepen.

Er is veel moeite gedaan voor een aparte groep voor de ver-
pleegkundigen artikel 3. Dit deden we overigens graag, omdat 
we net als u van mening zijn dat een aparte tariefgroep de posi-
tionering ondersteund.
In de beroepsgroep Overig zitten een groot aantal beroepen die 
ook zogenaamd kostenhomogeen zijn, net als de verpleegkun- 
digen en SPV-en. Dat zegt niet dat het ene beroep belangrijker  
is dan het andere. 
In het ZPM is ervoor gekozen zo min mogelijk tariefgroepen over 
te houden. Indeling in dezelfde groep heeft te maken met de 
kosten die gemaakt zijn door instellingen voor in dit geval SPV-en 
en verpleegkundigen, maar dus ook in een andere groep voor 
basispsychologen en vaktherapeuten die in dezelfde tariefgroep 
zitten. Dat hangt niet rechtstreeks samen met bijvoorbeeld 
inschaling, maar wel met de uitgaven die gemaakt zijn voor de 
beroepsgroepen. Ook basispsychologen en vaktherapeuten zijn 
natuurlijk wezenlijk verschillend, maar dit wordt niet in aparte 
tariefgroepen vertaald.

Studiemiddag V&VN-SPV Jeugd en ouderen  
18 november 2021 

De nieuwsbrief is een uitgave van de commissie communicatie. 
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.

>>  Op de website van het zorgprestatiemodel: <update agb 
code voor de spv> staat: De SPV heeft nu een aparte beroeps-
code gekregen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2022. 
Op 1 maart 2022 levert de NZa de aangepaste codetabel uit.
Bij Vektis wordt het per 1 april 2022 mogelijk om een AGB-code 
aan te vragen met de kwalificatie SPV of die kwalificatie aan uw 
bestaande AGB-code toe te voegen. We raden in ieder geval 
SPV-en die als regiebehandelaar werken aan, om vanaf 1 april 
2022 die kwalificatie aan te vragen. Als de kwalificatie SPV is 
toegekend, zijn SPV-en met terugwerkende kracht per 1 januari 
2022 herkenbaar.

https://venvn-spv.nl/wp-content/uploads/2022/02/20211118-01-sm-presentatie.pdf
https://venvn-spv.nl/wp-content/uploads/2022/02/20211118-02-sm-presentatie.pdf
https://venvn-spv.nl/wp-content/uploads/2022/02/20211118-03-sm-presentatie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A-2L5xVanNY
https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/update-wie-moet-een-agb-code-hebben-of-aanvragen/

