Opleidingsplan keuzestage transmurale psychiatrie,
Emergis
Emergis fACT

Kinder- en Jeugdpsychiatrie en
verstandelijke beperking (tot 21
jaar) Kliniek en/of poli

Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(tot 18 jaar) Kliniek deeltijd
poli

MFC Amares (gem. Goes, Zeeland)

Ithaka KJP (gem. Goes, Zeeland)

Locatie van de
afdeling

Emergis ambulant centrum langdurige zorg en
wonen, Kloetinge (gem. Goes, Zeeland)

Soort stage
(algemeen deel of
aandachtsgebied)

Aandachtsgebied volwassenpsychiatrie

Aandachtsgebied: K&J +
verstandelijke beperking

Aandachtsgebied: K&J +
verstandelijke beperking

Opleidingsjaar

Derde, vierde of vijfde jaar

Derde, vierde of vijfde jaar

Derde, vierde of vijfde jaar

Duur van de stage

1 jaar

Half jaar of een jaar

Half jaar of een jaar

Thema
behandelcontext

Klinische psychiatrie en ambulante psychiatrie

Ambulant + deeltijd + klinisch

Ambulant + deeltijd + klinisch

Thema
patiëntenpopulatie
naar leeftijd

Volwassenpsychiatrie

Kinderen, jeugdigen, jong
volwassenen

Kinderen, jeugdigen

Thema
patiëntenpopulatie
naar psychiatrisch
deelterrein

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Verslavingspsychiatrie

Psychiatrie bij verstandelijk beperkten Psychiatrie bij verstandelijk
beperkten

Competenties

Alle competenties komen aan bod. De
competenties bij uitstek zijn medisch handelen,
communicatie, samenwerking, maatschappelijk
handelen, organisatie.

Alle competenties komen aan bod. De
competenties bij uitstek zijn medisch
handelen, communicatie,
samenwerking, maatschappelijk
handelen, organisatie.

Alle competenties komen aan bod.
De competenties bij uitstek zijn
medisch handelen, communicatie,
samenwerking, maatschappelijk
handelen, organisatie.

Competentieniveau

Afhankelijk van opleidingsschema maar na
algemeen gedeelte van opleiding.

Afhankelijk van opleidingsschema
maar na algemeen gedeelte van
opleiding.

Afhankelijk van opleidingsschema
maar na algemeen gedeelte van
opleiding.

Ziektebeelden

Psychotische stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen verslavingen,
ontwikkelingsstoornissen.

Alle kinder- en jeugdpsychiatrische,
inclusief BOPZ (o.m. psychotische
stoornissen, stemmingsstoornissen,
ADHD, auitismespectrumstoornissen)
in combinatie met een verstandelijke
beperking.

Alle kinder- en jeugdpsychiatrische,
inclusief BOPZ. (o.m. psychotische
stoornissen, stemmingsstoornissen,
ADHD,
auitismespectrumstoornissen)

Leermiddelen

Supervisie, mentor, casuïstiekbesprekingen.

Supervisie, mentor, refereer dagen

Supervisie, mentor, refereer dagen

Thema niet aan
psychiatrische
patiëntenzorg
gerelateerd
werkterrein

Toetsen

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

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

Doelstelling en
doelgroep

Diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit Diagnostiek en behandeling.
een rehabilitatiegerichte en
herstelondersteunende visie.

Diagnostiek en behandeling.

Samenstelling team

Psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen,
verslavingsdeskundige, ervaringswerker,
maatschappelijk werk, arbeidsdeskundige.

Psychiater, klinisch psycholoog, gz
psycholoog, spv, maatschappelijk
werker, verpleegkundigen (ook
ambulant verpleegkundigen), arts,
secretariaat.

Psychiater, klinisch psycholoog, gz
psycholoog, spv, maatschappelijk
werker, verpleegkundigen (ook
ambulant verpleegkundigen), arts,
secretariaat.

Taken aios

Alle voorkomende werkzaamheden in fACT
team.

(In overleg) Alle voorkomende
diagnostiek, behandeling.

(In overleg) Alle voorkomende
diagnostiek, behandeling.

In overleg, ochtendrapport,
behandelplanbesprekingen,
multidisciplinair overleg, supervisie 1
uur per week.

In overleg ochtendrapport,
behandelplanbesprekingen,
multidisciplinair overleg, supervisie
1 uur per week.

Meer specifiek: Begeleiding en
behandelcontacten met cliënten, thuis, op
kantoor of in de kliniek; contacten met familie,
netwerk en ketenpartners, diagnostische
interviews, opstellen rehabilitatiebehandelplannen, geven van psycho-educatie
(individueel of in groep), signaleren
bijwerkingen medicatie en therapietrouw,
beoordeling juridische maatregelen.
Meedraaien crisisdiensten
avond/nacht/weekend (facultatief).

Faciliteiten

Bemiddeling bij verblijf in Zeeland.
Gedeelde werkplek bij fACTteam, gebruik
mobiele telefoon, Tom-Tom, laptop.

Weekoverzicht/ vaste Dagelijks fACT-overleg, wekelijks behandelplan
bijeenkomsten
bespreking, psychiateroverleg, supervisie.

