Keuzestages voor de opleiding tot psychiater, afdeling
Psychiatrie, Erasmus MC
Naam

Consultatieve
psychiatrie centrum
locatie

Consultatieve
psychiatrie Daniel
den Hoed

Ziekenhuispsychiatrie

Zwangerschapsgerelateer
de psychiatrie

Wetenschappelijk
onderzoek

Locatie van de
afdeling

Erasmus MC Centrumlocatie

Erasmus MC - Daniel
den Hoed

Afdeling psychiatrie P3
(kliniek en polikliniek)
en/of consultendienst

Afdeling psychiatrie P3
(kliniek en/of polikliniek)

Unit O&O

Soort stage
(algemeen deel of
aandachtsgebied)

Aandachtsgebied
volwassenpsychiatrie,
aandachtsgebied
ouderenpsychiatrie

Aandachtsgebied
volwassenpsychiatrie,
aandachtsgebied
ouderenpsychiatrie

Aandachtsgebied
volwassenpsychiatrie

Aandachtsgebied
volwassenpsychiatrie

Keuzestage

Opleidingsjaar

Derde, vierde of vijfde
jaar

Derde, vierde of vijfde
jaar

Derde, vierde of vijfde
jaar

Derde, vierde of vijfde jaar

Derde, vierde of
vijfde jaar

Duur van de stage

Half jaar

Half jaar of een jaar in
combinatie met
wetenschappelijk
onderzoek

Zes maanden of een jaar Zes maanden of een jaar

Zes maanden

Thema
behandelcontext

Consultatieve
psychiatrie

Consultatieve
psychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

N.V.T.

Thema
patiëntenpopulatie
naar leeftijd

Volwassenpsychiatrie
of ouderenpsychiatrie

Volwassenpsychiatrie
of ouderenpsychiatrie

Volwassenpsychiatrie

Volwassenpsychiatrie

N.V.T.

Thema
patiëntenpopulatie
naar psychiatrisch
deelterrein

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

N.V.T.

Thema niet aan
psychiatrische
patiëntenzorg
gerelateerd
werkterrein

Competenties

Eventueel
wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

Medisch handelen

Medisch handelen

Communicatie

Communicatie

Samenwerking

Communicatie

Communicatie

Samenwerking

Samenwerking

Kennis en
wetenschap

Samenwerking

Samenwerking

Kennis en wetenschap

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

Organisatie

Organisatie

Organisatie

Afhankelijk van
opleidingsschema maar
na algemene gedeelte
van de opleiding

Afhankelijk van
opleidingsschema maar
na algemene gedeelte
van de opleiding

Afhankelijk van
opleidingsschema maar na
algemene gedeelte van de
opleiding

Competentieniveau Afhankelijk van
opleidingsschema maar
na algemene gedeelte
van de opleiding

Organisatie

Afhankelijk van
opleidingsschema
maar na algemene
gedeelte van de
opleiding

Ziektebeelden

Cognitieve stoornissen,
Stoornissen met
somatische
symptomen,
verslavingen,
persoonlijkheids- en
aanpassingsstoornissen
, stemmingsstoornissen

Cognitieve stoornissen,
Stoornissen met
somatische
symptomen,
verslavingen,
persoonlijkheids- en
aanpassingsstoornissen
, stemmingsstoornissen

Leermiddelen

Supervisie, mentor,
cursus consultatieve
psychiatrie, klinische
presentaties, somatisch
onderwijs.

Supervisie, mentor,
Supervisie, mentor,
cursus consultatieve
somatisch onderwijs,
psychiatrie, klinische
klinische presentaties
presentaties, somatisch
onderwijs.

Supervisie, mentor, somatisch Supervisie, mentor,
onderwijs, klinische
Corsendonk cursus ,
presentaties
statische
ondersteuning

Toetsen

Stagebeoordeling, 4
KPB's, 1 KPB
overdracht, 1 maal 360
graden beoordeling, 2
dossier beoordelingen,
2 brief beoordelingen

Stagebeoordeling, 4 of
8 KPB's, 1 of 2 KPB
overdracht, 1 maal 360
graden beoordeling, 2
of 4 dossier
beoordelingen, 2 of 4
brief beoordelingen

Stagebeoordeling, 4 of 8
KPB's, 1 of 2 KPB
overdracht, 1 maal 360
graden beoordeling, 2 of
4 dossier beoordelingen,
2 of 4 brief
beoordelingen

Stagebeoordeling, 4 of 8
KPB's, 1 of 2 KPB overdracht,
1 maal 360 graden
beoordeling, 2 of 4 dossier
beoordelingen, 2 of 4 brief
beoordelingen

Doelstelling en
doelgroep

Psychiatrische
consulten bij patiënten
met psychioache
klachten of
psychiatrische
stoornissen op alle
somatische afdelingen
van het Erasmus MC of
Daniel den Hoed kliniek
inclusief de
spoedeisende hulp
(SEH).

Psychiatrische
consulten bij patiënten
met psychische
klachten of
psychiatrische
stoornissen op alle
afdelingen van het
Erasmus MC - Daniel
den Hoed inclusief
poliklinische consulten

Diagnostiek en
behandeling van
patiënten met
somatische comorbiditeit
en ernstige
psychiatrische
stoornissen

Diagnostiek en behandeling
van patiënten met
psychiatrische stoornissen
tijdens zwangerschap en in
het kraambed

Wetenschappelijk
onderzoek

Psychiater, artsen in
opleiding tot huisarts,
consultatief
psychiatrisch
verpleegkundigen,
sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen,
psychologen, medisch
maatschappelijk werk.

Psychiaters, gzpsychologen, medisch
maatschappelijk werk,
geestelijk verzorgers,
verpleegkundig
consulent psychiatrie,
secretaresse

Psychiaters,
psychologen, cognitief
gedragstherapeut,
systeemtherapeut,
artsen in opleiding tot
psychiater,
verpleegkundigen,
maatschappelijk
werkenden, sociaal
psychiatrisch
verpleegkundigen,
psychomotore
therapeuten, activiteiten
begeleiders,
afdelingsassistenten,
secretaresses

Psychiaters, psychologen,
cognitief gedragstherapeut,
systeemtherapeut, artsen in
opleiding tot psychiater,
verpleegkundigen,
maatschappelijk werkenden,
sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen,
psychomotore therapeuten,
activiteiten begeleiders,
afdelingsassistenten,
secretaresses

Psychiaters,
psychologen,
statistici, artsen in
opleiding tot
specialist en klinisch
onderzoek, oio's,
aio's

Samenstelling
team

Cognitieve stoornissen,
Stoornissen met
somatische symptomen,
verslavingen,
persoonlijkheidsstoorniss
en,
stemmingsstoornissen

Psychotische stoornissen,
stemmingsstoornissen,
verslaving,
persoonlijkheidsstoornissen

N.V.T.

Diagnostiek en
behandeling van
patiënten met
psychiatrische
stoornissen tijdens de
zwangerschap of in het
kraambed

Taken aios

1. Psychiatrische
consulten en
medebehandeling van
de patiënten en hun
naasten
2. Spoedconsulten in
het ziekenhuis tijdens
bereikbaarheidsdienst.

1. Psychiatrische
consulten en
medebehandeling van
de patiënten en hun
naasten tijdens
opname
2. Psychiatrische
consulten en
medebehandeling van
de patiënten en hun
naasten ambulant

1. Integrale
psychiatrische,
somatische en sociale
diagnostiek en
behandeling van de
patiënten en hun
naasten
2. Psychiatrische
consulten en
medebehandeling van de
patiënten en hun
naasten

1. Integrale psychiatrische,
somatische en sociale
diagnostiek en behandeling
van de patiënten en hun
naasten

Zelfstandig
opzetten, uitvoeren
en publiceren van
wetenschappelijk
onderzoek in de
psychiatrie

2. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens de
bereikbaarheidsdiensten

3. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens de
bereikbaarheidsdiensten

Faciliteiten

Gezamenlijke
artsenkamer, eigen
computer

Gezamenlijke
artsenkamer, eigen
computer

Gezamenlijke
artsenkamer, eigen
computer

Gezamenlijke artsenkamer,
eigen computer

Gezamenlijke
artsenkamer, eigen
computer

Weekoverzicht/
vaste
bijeenkomsten

Ochtendoverdracht
9:00 - 9:30

1. Dinsdagochtend
even weken
patiëntenbespreking;
oneven weken
organisatorische
bespreking

1. Ochtendoverdracht
9.00 - 9.30

1. Ochtendoverdracht 9.00 9.30

2. Patiëntenbespreking
dinsdag en woensdag
15.00 - 16.00

2. Patiëntenbespreking
dinsdag en woensdag 15.00 16.00

Onderzoeksoverleg
elke 2 weken op
maandag van 12.30
- 13.30, andere
relevante
onderzoeksbijeenko
msten

3. Multidisciplinair
overleg maandelijks op
maandag van 15.00 16.00

3. Multidisciplinair overleg
maandelijks op maandag van
15.00 - 16.00

Patiëntenbespreking
dinsdag 10.00 – 11.00
Consultatief onderwijs
dinsdag van 11.00 –
12.00
Op indicatie
patiëntenbespreking
geriatrie donderdag
10.00 – 11.00

2. Consultatief
onderwijs dinsdag van
11.00 - 12.00 uur
3. MDO's: Palliatieve
Zorg Unit maandag
9.00 - 9.30 uur;
Radiotherapie
dinsdagmiddag 15.15 16.00; Interne
Oncologie woensdag
11.30 - 12.15;
Hematologie
woensdagmiddag
15.00 - 16.00 uur;
Palliatieve Zorg Unit
donderdag 11.00 13.00 uur

