Psychiatrie in
vogelvlucht
Een training voor vrijwilligers en professionals

Psychiatrie in vogelvlucht
Als vrijwilliger of professional komt
u met veel verschillende mensen in
contact. Op een goede manier
aansluiten bij de ander kan soms
een grote uitdaging zijn. Bij gedrag
dat ontstaat door psychiatrische
aandoeningen zoals bijvoorbeeld
een depressie, angststoornis,
psychose of dementie kan dit extra
lastig zijn.
Misschien merkt u dat u ondanks
uw inzet toch moeilijk in contact
komt of blijft met de ander,
misschien vragen mensen soms
meer van u dan u kan of wilt
bieden, misschien merkt u dat uw
hulp geen effect heeft of voelt u
zich onzeker in wat goed is om te
doen.
Daarom organiseren we de cursus
‘psychiatrie in vogelvlucht’.
Een korte cursus waarin
veelvoorkomende psychiatrische
aandoeningen worden toegelicht.
Naast een introductie op
psychische problemen en

psychiatrie zal worden ingegaan
op de gevolgen die psychische
problemen kunnen hebben op het
gedrag. Het gaat in deze cursus
niet om het leren stellen van een
diagnose.
Het hebben van globale kennis
over psychische problemen kan
echter meer begrip brengen voor
het gedrag van de ander. De
cursus heeft tot doel het vergroten
van kennis en
handelingsbekwaamheid in de
omgang met mensen met
psychische problemen bij u als
vrijwilliger of professional.
Naast de algemene kennis zal
aandacht worden besteed aan
gespreksvaardigheden en is er
eventueel ruimte om met de kennis
en vaardigheden te oefenen.
Inhoud
Afhankelijk van de behoefte
binnen uw organisatie kan gekozen
worden uit twee cursusvarianten
en een 8-tal keuzemodules.

Keuze-modules
Afhankelijk van de relevantie voor
uw medewerkers kan een keuze
gemaakt worden uit de volgende
zeven modules.
> depressieve stoornissen
> angststoornissen
> psychose en schizofrenie
> persoonlijkheidsstoornissen
en/of
borderlinepersoonlijkheidsstoornis
> dementie
> middelengebruik en verslavingen
> autisme-spectrum stoornissen
> adhd
Cursusvarianten
Variant 1. ‘Psychiatrie in
vogelvlucht’
3 dagdelen van 3 uur
Er is ruimte voor 5 à 6
keuzemodules en het oefenen met
de aangeboden
gespreksvaardigheden.
Kosten: € 2400,00 (excl. 21% btw)
Maximaal aantal deelnemers: 15
Optioneel meerkosten voor
trainingsacteur 3e bijeenkomst €
350,-

Variant 2. ‘Psychiatrie in
vogelvlucht’ verkort
2 dagdelen van 3 uur
Er is ruimte voor 3 à 4
keuzemodules en het oefenen met
de aangeboden
gespreksvaardigheden.
Kosten cursus : € 2000,00 (excl.
21% btw)
Maximaal aantal deelnemers: 15
Informatie/aanmelden
Voor meer informatie of
aanmelding voor de cursus kunt u
tijdens kantooruren contact
opnemen met het secretariaat van
Preventie (026) 312 44 83 of
preventie@propersona.nl
www.propersonaconnect.nl
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