Brochure kopmodule
Gerontopsychiatrie

De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door
•
•

De kracht van onze opleiding zit in de samenhang tussen theorie, praktijk (de context) en persoonlijke
ontwikkeling van de medewerker.
Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven je houvast en
structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.

Kopmodule Gerontopsychiatrie
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 is de basis van deze vierdaagse vervolgopleiding en staat centraal in deze kopmodule
Gerontopsychiatrie. Van daaruit ontstaat de behoefte de kennis en vaardigheden over de
Gerontopsychiatrische cliënt te verdiepen en daardoor de persoonlijke effectiviteit te vergroten. Ook
wordt hierdoor de kwaliteit van zorg positief beïnvloed.

Doelstelling en resultaat van deze opleiding
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.
-

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.

Kopmodule Gerontopsychiatrie
In deze module staan de volgende onderwerpen centraal;
➢ Bewustwording
➢ Kennis en kunde
➢ Methodiek

Belangrijke onderwerpen voor de module Gerontopsychiatrie:
- Wijze van contact maken/ benadering van de gerontopsychiatrische 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)

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
Kopmodule Gerontopsychiatrie open inschrijving
Kopmodule Gerontopsychiatrie In company

€ 987,- per deelnemer
€ 958,- per deelnemer
Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2022

KIJK VOOR DEZE MODULES OP WWW.IMOZ.NL VOOR MEER INFORMATIE OF INSCHRIJVEN.
IMOZ Opleiding en Training
055 – 576 16 15/ info@imoz.nl

