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Kopmodule GP
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De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door

• Benadering vanuit praktijksituaties → naar uitwisseling → aangevuld met theorie.
Door deze drie stappen is leren praktisch en eenvoudig toe te passen in je dagelijkse praktijk.
• Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie als onderdeel van de opleiding.
Hierdoor ontstaat er groei als persoon en als zorgprofessional

Inleiding

Als afgestudeerde GVP of GVS merk je dat je een goede brede basis hebt meegekregen in de opleiding. Echter
de zorg wordt steeds complexer. Zo krijg je te maken met mensen die al langer een gerontopsychiatrische
ziekte hebben en wellicht vaker opgenomen en behandeld zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. Zij zijn oud
geworden en hebben vanwege hun gerontopsychiatrische ziekte ondersteuning nodig bij het dagelijks leven.
Daarnaast zien we bij mensen met een somatische of psychogeriatrische ziekte dat psychische kwetsbaarheid
op de voorgrond kan komen te staan. Zij verblijven vaker op een gemengde groep cliënten. De begeleiding van
deze cliënten is soms complex en brengt de nodige dilemma’s met zich mee.
Dit staat centraal in de module Gerontopsychiatrie. Van daaruit ontstaat de behoefte de kennis en
vaardigheden betreffende de Gerontopsychiatrische cliënt te verdiepen en daardoor de persoonlijke
effectiviteit te vergroten. Tevens wordt hierdoor de kwaliteit van zorg positief beïnvloed.
Er is andere begeleiding nodig, andere benaderingswijzen, andere communicatie en de situatie binnen een
groep cliënten is anders. Dit alles binnen de belevingsgerichte manier van werken. Familie speelt bij deze
doelgroep een belangrijke rol. In hoeverre heeft de psychische kwetsbaarheid van hun naaste hen beïnvloed?
Hoe ga je met deze familie om? Ook dat vraagt en speciale aanpak.
Dit is de basis van deze vierdaagse vervolgopleiding. Naast algemene situaties werken we vooral met je eigen
praktijksituatie. Je krijgt inhoudelijke kennis en vaardigheden, je leert te denken en werken vanuit
belevingsgerichte zorg.
Er wordt gewerkt met veel verschillende werkvormen om zo permanent te kunnen oefenen. Een deel van deze
werkvormen kun je ook gebruiken in de praktijk.

Doelstelling en resultaat van deze opleiding
•

Door zelfonderzoek, de aangereikte instrumenten en de oefeningen wordt de Gespecialiseerd
Verzorgende zich bewust van de eigen mogelijkheden.

•

De Gespecialiseerd Verzorgende heeft kennis en vaardigheden geleerd over Gerontopsychiatrie en kent
de toepassingsmogelijkheden binnen belevingsgerichte zorg.

•

De Gespecialiseerd Verzorgende kan de opgedane kennis en vaardigheden, zijn/haar eigen kracht en
expertise inzetten om samen met het team de doelen van belevingsgerichte zorg te realiseren.

•

De Gespecialiseerd Verzorgende kan zich profileren in het team en in de organisatie.
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Belangrijke onderwerpen voor de module Gerontopsychiatrie:
•

Wijze van contact maken/ benadering van de GP bewoner en hoe dat past binnen belevingsgerichte zorg/
zoekend reageren (structuur/ liefdevol begrenzen)

•

Ziektebeelden en coping.

•

Ervaringsgebieden die beïnvloed worden door het ziektebeeld

•

Contact met familie/ beleving van familie (vaak al een lange ziektegeschiedenis, heeft invloed op relaties,
familie die zelf soms ook gerontopsychiatrisch ziektebeeld heeft)

•

Spanningsvelden bij medewerkers (verschil in normen/ waarden; grenzen; gelijkschakeling van cliënten
zeker als het gaat om mengafdelingen pg/gp of somatiek/gp)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal;

•

•

•
•
•

•

•

Bewustwording:
Wie is deze cliënt, welke gewoontes heeft hij. Wat betekent het voor de cliënt om psychisch kwetsbaar te
zijn. Welke invloed heeft dit op de cliënt, hoe beleeft deze daardoor zichzelf en zijn omgeving.? Waar heeft
de cliënt behoefte aan? Welke kwaliteiten heeft deze cliënt?
Met behulp van de IMOZ-methodiek, aangepast aan deze doelgroep, leer je om naar deze cliënt te kijken
en met hem in gesprek te gaan hierover.
Vaak twijfelen verzorgenden of ze wel belevingsgericht bezig zijn bij de begeleiding van deze cliënt. Het
gevoel overheerst dat je streng moet zijn, minder mag zorgen. Met behulp van het model "zoekend
reageren" onderzoeken we het contact met de cliënt.
Kennis en kunde:
Je verdiept je in de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Hoe beleeft de client zijn / haar
gezondheid?
Met behulp van eigen casuïstiek en de karakteristiek gerontopsychiatrie leer je een omgangsadvies te
maken, en met signaleringsplannen te werken.
Coping strategie en spanningsvelden in het team. Het omgaan met deze doelgroep valt niet iedereen even
makkelijk. Zeker als je op een gemengde afdeling werkt, heb je meestal niet voor deze doelgroep gekozen.
Op welke manier gaan jullie binnen je team met deze spanning om, en wat kun je hier als Gespecialiseerd
Verzorgende betekenen.
Omgaan met familie. Zo divers als deze cliëntengroep is, zo divers is ook de familie.
- Familieleden hebben soms al een lange geschiedenis van gerontopsychiatrische ziekte en opnames met
de cliënt.
- Familieleden hebben wellicht zelf ook gerontopsychiatrische ziektes of kwetsbaarheden.
Wat betekent dit voor hen, en voor het onderlinge contact tussen familie en cliënt. En wat betekent dit
voor het contact tussen familie en verzorgenden.

Kopmodule GP
(Gerontopsychiatrie)
•

Methodiek:
Aangepaste observatielijst die op een aantal punten echt anders is.

•

Belevingsgerichte cliëntbespreking met aangepaste karakteristiek.

•

Werken met signaleringsplan.

Deelnemer

De deelnemer aan deze module heeft een diploma GVP of GVS en is ook werkzaam als Gespecialiseerd
Verzorgende. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij vooraf zich nogmaals heeft verdiept in de GVP of
GVS lesstof. De deelnemer brengt de eigen praktijk constructief in binnen de lessen en voert de tussentijdse
opdrachten uit. De deelnemer staat open voor feedback, geeft feedback, wil oplossingsgericht denken en wil
en kan zich ontwikkelen en profileren. De deelnemer is gericht op de eigen ontwikkeling en die van de
groepsleden.

Omvang

Een groep bestaat uit 12 deelnemers. De module wordt in company gegeven of regionaal met open
inschrijving.

Prijs
•

GerontoPsychiatrie In company 12 deelnemers € 775,- per deelnemer

•

GerontoPsychiatrie open inschrijving 12 deelnemers € 875,- per deelnemer

Inschrijving

De inschrijving voor deze module gaat via de site www.IMOZ.nl.
Voor verdere informatie info@imoz.nl of 055 - 5671615
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