Lokaal opleidingsplan afdeling Psychiatrie, Erasmus MC
Naam

Kliniek Depressieve
stoornissen

Kliniek Vroege psychosen

Kliniek
Ziekenhuispsychiatrie

Polikliniek en
dagbehandeling

Locatie van de
afdeling

Afdeling P2 van het Erasmus
MC te Rotterdam

Afdeling P1 van het Erasmus
MC te Rotterdam

Afdeling P3 van het Erasmus
MC te Rotterdam

Polikliniek en dagbehandeling
van de afdeling psychiatrie van
het Erasmus MC

Soort stage
(algemeen deel of
aandachtsgebied)

Algemene psychiatrie

Algemene psychiatrie

Algemene psychiatrie

Algemene psychiatrie

Opleidingsjaar

Eerste jaar

Eerste jaar

Tweede jaar

Tweede en de eerste helft van
het derde jaar

Duur van de stage

Half jaar

Half jaar

Half jaar

Een jaar

Thema
behandelcontext

Klinische psychiatrie

Klinische psychiatrie

Klinische psychiatrie

Ambulante psychiatrie,
psychiatrische psychotherapie

Thema
patiëntenpopulatie
naar leeftijd

Volwassenenpsychiatrie,
ouderenpsychiatrie

Volwassenenpsychiatrie

Volwassenenpsychiatrie

Volwassenenpsychiatrie

Thema
patiëntenpopulatie
naar psychiatrisch
deelterrein

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

Thema niet aan
psychiatrische
patiëntenzorg
gerelateerd
werkterrein

Competenties

Medisch handelen: 1.3
Medisch handelen: 1.3
Medisch handelen: 1.3
Medisch handelen: 1.3
Communicatie: 2.1
Communicatie: 2.1
Communicatie: 2.1
Communicatie: 2.1
Samenwerking: 3.4
Samenwerking: 3.4
Samenwerking: 3.4
Samenwerking: 3.4
Maatschappelijk handelen: 5.3, Maatschappelijk handelen: 5.3, Maatschappelijk handelen: 5.3, Maatschappelijk handelen: 5.3,
5.4
5.4
5.4
5.4
Kennis en wetenschap 4.2
Kennis en wetenschap 4.2
Kennis en wetenschap 4.2
Kennis en wetenschap 4.2
Organisatie 6.2
Organisatie 6.2
Organisatie 6.2
Organisatie 6.2

Competentieniveau

Zie competentiekaart fig. 5.1,
blz. 43 in HOOP

Zie competentiekaart fig. 5.1,
blz. 43 in HOOP

Zie competentiekaart fig. 5.1,
blz. 43 in HOOP

Zie competentiekaart fig. 5.1,
blz. 43 in HOOP

Ziektebeelden

Depressieve stoornissen,
bipolaire
stemmingsstoornissen,
angststoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen,
aanpassingsstoornissen,
suïcidaal gedrag, automutilatie
en zelfdestructief gedrag,
ernstige zelfverwaarlozing.

Psychotische stoornissen,
verslavingen,
persoonlijkheidsstoornissen,
acute psychose, agressief
gedrag, suïcidaal gedrag,
automutilatie en zelfdestructief
gedrag, ernstige
zelfverwaarlozing.

Stoornissen met somatische
symptomen, psychotische
stoornissen,
stemmingsstoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen,
suïcidaal gedrag, automutilatie
en zelfdestructief gedrag,
ernstige zelfverwaarlozing.

Stoornissen met somatische
symptomen, psychotische
stoornissen,
stemmingsstoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen,
angst en dwangstoornissen,
verslavingen.

Leermiddelen

Supervisie, mentoraat,
somatisch onderwijs,
cursorisch onderwijs, landelijk
cursorisch onderwijs van de
Vervolgopleiding Psychiatrie.
Indien dit de eerste stage is;
een introductiecursus, ECT
cursus en ECT vaardigheid
training, cognitieve
gedragstherapie in een groep,
mogelijkheid tot het verrichten
van wetenschappelijk
onderzoek onder begeleiding.

Supervisie, mentoraat,
somatisch onderwijs,
cursorisch onderwijs, landelijk
cursorisch onderwijs van de
Vervolgopleiding Psychiatrie.
Indien dit de eerste stage is
een introductiecursus;
mogelijkheid tot het verrichten
van wetenschappelijk
onderzoek onder begeleiding.

Supervisie, mentoraat,
somatisch onderwijs,
cursorisch onderwijs, landelijk
cursorisch onderwijs van de
Vervolgopleiding Psychiatrie.
Indien dit de eerste stage is
een introductiecursus;
mogelijkheid tot het verrichten
van wetenschappelijk
onderzoek onder begeleiding.

Supervisie, mentoraat,
somatisch onderwijs, cursorisch
onderwijs, landelijk cursorisch
onderwijs van de
Vervolgopleiding Psychiatrie.
Indien dit de eerste stage is
een introductiecursus;
mogelijkheid tot het verrichten
van wetenschappelijk
onderzoek onder begeleiding.

Toetsen

Minstens 4 KPB's, en 1 KPB
overdracht, 2 beoordelingen
brief en 2 beoordelingen
dossier, 1 stagebeoordeling,
360 graden beoordeling,
kennistoets volgens landelijk
cursorisch onderwijs module
stemmingsstoornissen, 3
voortgangsgesprekken,
geschiktheidbeoordeling indien
stage valt in het eerste jaar
anders 1 voortgangsgesprek
en 1 geschiktheidbeoordeling.

Minstens 4 KPB's, en 1 KPB
overdracht, 2 beoordelingen
brief en 2 beoordelingen
dossier, 1 stagebeoordeling,
360 graden beoordeling,
kennistoets volgens landelijk
cursorisch onderwijs module
stemmingsstoornissen, 3
voortgangsgesprekken,
geschiktheidbeoordeling indien
stage valt in het eerste jaar
anders 1 voortgangsgesprek
en 1 geschiktheidbeoordeling.

Minstens 4 KPB's, en 1 KPB
overdracht, 2 beoordelingen
brief en 2 beoordelingen
dossier, 1 stagebeoordeling,
360 graden beoordeling,
kennistoets volgens landelijk
cursorisch onderwijs module
psychotische stoornissen, 3
voortgangsgesprekken,
geschiktheidbeoordeling indien
stage valt in het eerste jaar
anders 1 voortgangsgesprek
en 1 geschiktheidbeoordeling.

1 voortgangsgesprek, 1
geschiktheidbeoordeling,
kennistoets, 8 KPB's, 2 KPB
overdracht, 1 maal een 360
graden beoordeling, 4
modelbrief en 4 dossier
beoordelingen, 1CAT
beoordeling, 1 referaat
beoordeling, 1 klinische
presentatie, 1 psychotherapie
beoordeling per type therapie,
stagebeoordeling.

Doelstelling en
doelgroep

1. Diagnostiek en behandeling
van patiënten met depressieve
klachten door middel van
medicatie afbouw en
medicatievrije observatie
periode.

1. Diagnostiek en behandeling
van patiënten met voor het
eerst optredende psychose.

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

1. Poliklinische diagnostiek en
behandeling van patiënten met
vroege psychose en
autismespectrumstoornissen,
depressieve stoornissen,
psychiatrische stoornissen
tijdens of na de zwangerschap.

2. Diagnostiek en
doorverwijzing van acuut
opgenomen patiënten met
andere aandoeningen dan een
depressieve stoornis.

2. Diagnostiek en
doorverwijzing van acuut
opgenomen patiënten met
andere aandoeningen dan een
voor het eerst optredende
psychose.

2. Diagnostiek en behandeling
van patiënten met
comorbiditeit van somatische
ziekten en ernstige
psychiatrische stoornissen.
3. Diagnostiek en
doorverwijzing van acuut
opgenomen aspecifieke
patiënten.

3. Indicatiestelling,
behandeling met ECT en
nabehandeling.

2. Poliklinische diagnostiek en
behandeling van aspecifieke
patiënten verwezen door
adherente huisartsen.
3. Poliklinische diagnostiek en
behandeling van patiënten met
comorbiditeit van somatische
ziekten en ernstige
psychiatrische stoornissen.
4. Dagbehandeling van
patiënten met vroege
psychose, depressieve
stoornissen, psychiatrische
stoornissen tijdens of na de
zwangerschap.

Samenstelling team Psychiaters, psycholoog,
Psychiaters, psycholoog,
cognitief gedragstherapeut,
cognitief gedragstherapeut,
systeem therapeuten, artsen in systeem therapeuten, SPV's,
opleiding tot psychiater,
artsen in opleiding tot
verpleegkundigen,
psychiater, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkende,
maatschappelijk werkende,
twee sociaal psychiatrisch
twee sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen,
verpleegkundigen,
psychomotorische
psychomotorische
therapeuten, creatieve
therapeuten, creatieve
therapeuten, activiteiten
therapeuten, activiteiten
begeleiders, afdeling
begeleiders, afdeling
assistentes, administratief
assistentes, administratief
medewerker, secretaresses.
medewerker, secretaresses.

Psychiaters, psycholoog,
Psychiaters, psycholoog,
cognitief gedragstherapeut,
cognitief gedragstherapeut,
systeem therapeuten, artsen in systeem therapeuten, artsen in
opleiding tot psychiater,
opleiding tot psychiater,
verpleegkundigen,
maatschappelijk werkende,
maatschappelijk werkende,
sociaal psychiatrisch
twee sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen,
verpleegkundigen,
psychomotorische therapeuten,
psychomotorische
creatieve therapeuten,
therapeuten, creatieve
secretaresses.
therapeuten, activiteiten
begeleiders, afdeling
assistentes, administratief
medewerker, secretaresses.

Taken aios

1. Integrale psychiatrische,

1. Integrale psychiatrische,

1. Integrale psychiatrische,

1. Integrale psychiatrische,

somatische en sociale
diagnostiek en behandeling
van de patiënten en hun
naasten.

somatische en sociale
diagnostiek en behandeling
van de patiënten en hun
naasten.

somatische en sociale
diagnostiek en behandeling
van de patiënten en hun
naasten.

2. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens
bereikbaarheidsdiensten.

2. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens
bereikbaarheidsdiensten.

2. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens
bereikbaarheidsdiensten.

somatische en sociale
diagnostiek en behandeling van
de patiënten en hun naasten.
2. Spoedconsulten in het
ziekenhuis tijdens
bereikbaarheidsdiensten.

3. Het indiceren, en toepassen
van ECT gevolgd door het
verzorgen van nabehandeling
na ECT.

Faciliteiten

Gezamenlijke artsenkamer,
eigen computer.

Gezamenlijke artsenkamer,
eigen computer.

Gezamenlijke artsenkamer,
eigen computer.

Gezamenlijke artsenkamer,
eigen computer.

Weekoverzicht/
vaste
bijeenkomsten

1. Ochtendoverdracht 9.009.30.

1. Ochtendoverdracht 9.009.30.

1. Ochtendoverdracht 9.009.30.

1. Logistiek overleg polikliniek
of dagbehandeling.

2. Patiëntenbespreking
woensdag 14.30-16.00.

2. Patiëntenbespreking
dinsdag en woensdag 15.0016.00.

2. Patiëntenbespreking
dinsdag en woensdag 15.0016.00.

2. Psycho-educatie
patiëntengroepen.

3. Multidisciplinair overleg
maandelijks op maandag van
15.00 tot 16.00.

3. Multidisciplinair overleg
maandelijks op maandag van
15.00 tot 16.00.

3. Multidisciplinair overleg
maandelijks op maandag van
15.00 tot 16.00.
4. Maandelijkse literatuur
bespreking.
5. Maandelijkse oefensessie
afnemen diagnostische en
ernst schalen bij depressieve
stoornissen.

4. Onderzoeksoverleg:
wekelijks dinsdag van 12.0013.00.

3. Groepstherapie.
4. Patiëntenbesprekingen.

