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Deze opleiding heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen,

cursussen en opleidingen.
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7-daagse opleiding psychiatrie
(gehandicaptenzorg)
Praktische handvatten voor het signaleren en begeleiden

 Startdatum vrijdag 11 oktober 2019

Opleiding
Deze editie is uitverkocht. In het voorjaar van 2020 zijn twee nieuwe

edities gepland. Klik hier voor de editie in januari en hier voor de editie

van maart.

 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een

verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis.

Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend.

De kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking

gaat hierdoor achteruit.  

 

Nascholing delen?

Onafhankelijke nascholing
voor zorgprofessionals
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Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Lees ons privacy statement.

Alleen noodzakelijke cookies toestaan Cookies accepteren



Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden

Inschrijven
Tijdens zeven interactieve dagen wordt uw kennis over diverse

psychiatrische ziektebeelden bij mensen met een verstandelijke

beperking vergroot. Na deze opleiding heeft u veel praktische

handvatten voor het signaleren van en omgaan met psychiatrische

problematiek bij uw cliënten .  

 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor begeleiders,

verpleegkundigen en teamleiders.  

 

De volgende thema's worden behandeld door een deskundig

docententeam: 

Dag 1: Inleiding in de psychiatrie 

Dag 2: Autisme en hechting 

Dag 3: Stemmingsstoornissen 

Dag 4: Angst en angststoornissen 

Dag 5: Psychose en persoonlijkheidsstoornissen 

Dag 6: Psychofarmacagebruik 

Dag 7: Verslaving 

 

De opleiding vindt plaats op de volgende data: 11 oktober, 1 november,

15 november, 29 november, 13 december, 10 januari en 24 januari

(allemaal vrijdagen). 

 

De vorige edities zijn met een 8.2 gemiddeld beoordeeld!

 

 

Vragen over deze nascholing?
Neem dan contact met mij op via onderstaande button,

dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

uit dienst

 030 693 3887

 Inloggen
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Wij zijn ook te vinden via

  

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Vragen

Wilt u graag meer weten over ons nascholingsaanbod? Of heeft u een andere

vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 030 693 3887

 Inloggen


