
 

 
 

SPV STUDIEMIDDAG 
  

Woensdag 30 november 2022  
13.00 - 17.15 uur  

  
Graag nodigen wij je uit voor de studiemiddag 

 

  

Welke rol als SPV wil je? 
PROGRAMMA 
  
12:30  Aankomst en ontvangst 

 
13:00 Opening door de middagvoorzitters Richard Touw en Marcel Kik 

 
13:10 Arnold Neijts en Rozemarijn Lont 

De SPV kan weer zijn rol als regiebehandelaar innemen. 
Aandacht voor de “in” en “outs” die nodig zijn om als SPV het regiebehandelaarsschap  
weer te kunnen voeren. Met de invoering van het Zorgprestatiemodel begin 2022, AGB-
code voor SPV-en en koppeling met het kwaliteitsregister SPV zijn er in korte tijd veel 
veranderingen ontstaan die het mogelijk maken voor de SPV zich voor deze taak te 
positioneren. 
Aan de hand van een theoretisch kader en praktijkvoorbeelden ben je na deze 
presentatie in staat om binnen je eigen organisatie de randvoorwaarden om dit te 
implementeren onder de aandacht te brengen. 
Arnold en Rozemarijn zijn beiden SPV bij GGZ Noord-Holland-Noord. 

 
14:00 Inge Kramer 

POH-GGZ -spoed in de huisartsenpost 
Voor mensen met psychische of psychosociale klachten die zorg buiten kantooruren 
nodig hebben is vaak onvoldoende GGZ-hulp beschikbaar. 
Een POH GGZ-spoed kan, net als in de dagelijkse huisartspraktijk, ook binnen de HAP 
deze patiënten overnemen en hen vanuit hun GGZ-expertise ondersteunen.  
Binnen de posten in Haarlem, Leiden en Rotterdam zijn de afgelopen jaren positieve 
ervaringen met deze zorg door een zgn. POH GGZ Spoed opgedaan. Het bureau 
Inpractica zet BIG-geregistreerde sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in door middel 
van een  beschikbaarheidsdienst en is er onderzoek gedaan naar de inzet van deze zorg. 
Inge is SPV en mede-eigenaar van Inpractica. 
 

14:25 Carolien Oerlemans en Johan Berg 
De vijf geleerde lessen van de POH-GGZ Jeugd  
Afgelopen september was het vijf jaar geleden dat de eerste POH-GGZ Jeugd bij 
Praktijksteun is gestart. Dat Praktijksteun op deze functie inzet, had een heel duidelijk 
doel: gezondheidswinst boeken voor de jonge mensen die van dit hulpaanbod 
gebruikmaken en zo voorkomen dat ze doorstromen naar de zwaardere tweedelijns 
hulpverlening. Met inmiddels vijf jaar ervaring blikken zij terug op de resultaten, 
leerpunten en succesfactoren. Voor welk model je ook kiest, voor een succesvolle 
samenwerking zijn de volgende thema’s in ieder geval essentieel: verantwoordelijkheid, 
financiering, samenwerken, locatie en functieprofiel. Praktijksteun kan inmiddels de 
conclusie wel trekken dat de POH-GGZ Jeugd van grote meerwaarde is voor patiënt, 
huisartsenpraktijk en gemeente. 



Carolien is projectcoördinator bij Praktijksteun. Johan POH-GGZ jeugd. 
 

14:50 
 

Pauze 

15:20 Paul Poortvliet 
Expertisegebied SPV  
Binnen het project profilering van de SPV en het ontwikkelen van een position paper was 
een tweede doelstelling het updaten van het expertisegebied van de SPV (2014). 
De informatie opgedaan tijdens dit project is verder uitgewerkt door een redactieraad en 
er heeft een digitale terugkoppeling plaats gevonden naar leden, die zich hiervoor konden 
inschrijven. 
Welke keuzes voor het herschrijven zijn hier bepalend geworden om tot een geüpdatet 
expertisegebied SPV anno 2022 te komen? Je wordt meegenomen in dit proces en de 
planning het resultaat te presenteren. 
Paul is Partner bij Bosman & Vos 
 

16:10 Bauke Koekkoek 
Helpen is moeilijk 
Tijdens de coronacrisis waren verpleegkundigen eventjes ‘helden’. Koekkoek vervolgt: Ik 
vond dat ongemakkelijk want mensen die vakken vullen in de supermarkten waren zeker 
zo hard nodig. Sowieso zitten er nadelen aan het zijn van een ‘held’. Spiderman kreeg dat 
al snel van zijn oom Ben te horen: ‘with great power comes great responsibility’ Ofwel: 
van helden wordt veel verwacht en o wee als je niet levert. ‘Helden helpen’ maar ‘helpen 
is moeilijk’. Tijdens deze interactieve lezing gaat hij met de aanwezigen op zoek naar een 
antwoord op de vraag waarom helpen moeilijk is. Of dat ligt aan jezelf, cliënten, collega’s, 
je baas, de zorgverzekeraar, het ministerie of de hele wereld – of aan niemand. En of er 
iets aan te doen valt – en wat je daarin dan zelf kan doen. 
Bauke is SPV en auteur van o.a. het boek ‘Helpen is moeilijk’. 
 

17:00 Afsluiting door de middagvoorzitters 

  

17:10 Netwerken en mogelijkheid voor een drankje 

 
  
Wanneer:           Woensdag 30 november 2022 
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 studiemiddag Inschrijven klik hier! 

Maximaal 180 deelnemers mogelijk. 
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 30 november 
hebt getekend. (Er worden 4 accreditatiepunten aangevraagd).  

 

 
Met collegiale groet, 
De commissie studiemiddagen: Marcel Kik, Maaike Dijkstra, Mirre Nijman, Bert Wijnmaalen en Eelco 
Dessauvagie en Richard Touw. 

 
 
V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen  
Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=guuYU74wU70
https://www.formdesk.com/spv/sm20221130


Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 
T: (030) 291 9050  
W: https://venvn-spv.nl/ 
  
Accreditatie aangevraagd voor deze studiemiddag voor 4 punten bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister 
Verpleegkundigen en Verzorgenden en deskundigheidgebied SPV 

 
 
 

https://venvn-spv.nl/

