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Stagebeschrijvingen Mediant GGZ 
 
  
 
 

 
 
Stageplaats    : HIC klinische crisisinterventie Helmer Es 
       Milieu 1&2 (gesloten) en Milieu 3&4 (open) 
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Helmer Es 
Helmerzijde te Enschede 

Capaciteit 36 bedden, 400-500 opnames per jaar (in 2019: 497) 

Doelgroep Volwassen (18+) patiënten met een veelal ernstige  psychiatrische 
aandoening, met indicatie voor gesloten afdeling (open unit is voor 
resocialisatie). 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute eerste leerjaar 

Teamsamenstelling Psychiater, GZ-psycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ- psycholoog, 
verpleegkundig specialist, verpleegkundige in opleiding tot specialist, 
SPV, verpleegkundigen/agogen, activiteiten therapeut, 
bewegingsagoog, ervaringskundige, familie-ervaringsdeskundige, 
secretariaat, teammanager, coassistenten, arts in opleiding tot huisarts. 

Thema’s EPA, acute psychiatrie, dwang en drang, samenwerken 

Ziektebeelden  Geen kinderpsychiatrie, verder geen beperkingen.  
Manie, depressie, psychose, PTSS, dwangstoornissen, eetstoornissen, 
verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, LVB, autisme, suïcidaliteit, 
zelfbeschadigend gedrag, agressie, ontremd gedrag komen vaak voor. 

Welke specifieke 
competenties.  

Alle 

Weekschema Dagelijks: 
8.30-9.00 ochtendrapport.  
Aansluitend bezoek cliënten in EBK en nabespreking. 
Elke ochtend overdracht en bijzonderheden van zowel open als gesloten 
milieus (tot 10.00 uur). 
16.30uur: check op bijzonderheden en die dag nieuw opgenomen 
patiënten samen zien. 
Wekelijks: 
Afstemmingsoverleg. 
Bespreking ‘dwang- en drangtoepassingen’/EBK nabespreking. 
Supervisie en leergesprek, samen patiënten zien. 
Maandelijks 
Afdelingsbeleidsoverleg. 
Behandelarenoverleg. 

Stage supervisor M. Vermaas, psychiater 

Faciliteiten Artsenwerkkamer, computer, secretariële ondersteuning, 
onderzoekskamer, spreekkamers, deckphone met noodknop. 

Aanwezigheid inwerkschema Ja, deze wordt in overleg met de toekomstig aios 1 maand voorafgaand 
aan de stage gepersonifieerd en geconcretiseerd. 
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Algemene informatie 
De Helmer Es biedt crisisinterventie en klinische behandeling aan patiënten van 18 jaar en ouder. Herstel en 
bevordering van autonomie en terugkeer naar de maatschappij staat voorop. Hiertoe wordt zowel het 
professionalsysteem rond - en het privésysteem van de patiënt betrokken. Na klinisch ontslag kunnen 
ingezette behandelinterventies en gevolgde modules gecontinueerd en afgerond worden binnen de afdeling. 
Milieu 1 en 2 van de HIC zijn de gesloten opname afdelingen voor acute crisisinterventie bij volwassenen met 
acute psychiatrische ziektebeelden. Milieu 3 en 4 zijn de open milieus van de HIC, bedoeld om verder 
resocialisatie/herstel te bewerkstelligen en de overgang naar ambulante behandeling en begeleiding te 
vergemakkelijken. Zo nodig kan ook een van deze afdelingen gesloten worden, dat is een groot deel van het 
afgelopen jaar nodig geweest. 
Binnen de Helmer Es zijn patiënten vaak (70%) niet vrijwillig maar met een maatregel opgenomen (RM, CM of 
ZM).  Ongeveer de helft van de patiënten was reeds in zorg bij Mediant.  
Met hulp van medicatie, rust, systeeminterventies en een veilige omgeving wordt de crisis zo snel mogelijk 
gecoupeerd. Het doel is uiteraard altijd om separaties en andere vormen van dwang en drang te voorkomen, 
en wanneer het toch nodig is, dit zo kort als mogelijk te laten duren. Er wordt een systemische benadering 
gehanteerd, waarbij zowel het professionele systeem als het privésysteem worden betrokken. Mede hierdoor 
en door een proactief medicatiebeleid is het deze afdeling gelukt het aantal separaties fors te beperken maar 
dit vereist continue aandacht. 
 
Omschrijving Stage 
De aios voert opnamegesprekken, doet psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en verzamelt 
informatie over psychiatrische en somatische voorgeschiedenis. Tevens voert de aios de heteroanamnese uit. 
De aios is vaste behandelaar van maximaal 8 patiënten onder supervisie van de psychiater. De aios neemt 
deel aan het systeemgerichte Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG) in de eerste 3 dagen van opname. De aios 
voert risico taxatie gesprekken. De aios denkt mee over de in te zetten behandeling, het op en afschalen van 
zorg en begeleidingsintensiteit, medicatiebeleid en nazorg en participeert in het multidisciplinaire team en de 
behandelplanbesprekingen. 

 
Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 

 
- Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen: in de spoedeisende 

psychiatrie. Diagnosticeren van acute psychiatrische ziekten zoals psychotische 
toestandsbeelden. Diagnostiek van suïcidaal gedrag en eerste behandelingen conform de 
richtlijn. Overzicht krijgen bij een klinische crisisinterventie van de samenhang van de individuele 
bio-psycho-sociale problematiek in samenwerking met professionals en privésysteem. Het 
beoordelen van wilsbekwaamheid. Respectvolle benadering en bejegening van psychotische 
patiënten, ook in bedreigende situaties en bij separatie. Escalatie en dwang voorkomende 
strategieën. Opstellen van signaleringsplan in samenwerking met patiënt en/of systeem. Psycho-
educatie geven aan patiënt en systeem. Het voeren van motiverende gesprekken. Het hanteren 
van de balans tussen overnemen bij wilsonbekwaamheid en het weer loslaten bij herstel van 
autonomie  

- Een therapeutische relatie onderhouden: relatie aangaan, behouden en afronden, ook bij 
verplichte zorg. Indiceren voor en uitvoeren van noodmedicatie, inclusief juridische aspecten. 
Instellen van medicatiebeleid, depotmedicatie, omgang met protocollen zoals bij 
stemmingsstabilisatoren en atypische neuroleptica. Behandeling van ontwenningsverschijnselen 

- Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren: uitsluiten en behandelen 
somatiek, intoxicaties en zelfbeschadigend/risicovol gedrag. Lichamelijk onderzoek in opname 
situaties. Interpreteren laboratoriumuitslagen en controles met betrekking tot het risico op het 
metabole syndroom bij instellen op antipsychotica en andere medicatie.  

- Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren: indicatie van medicatie in de spoedeisende 
psychiatrie, ‘ingrijp-medicatie’, overweging dwangbehandeling, rol benzodiazepines. 

- Een systeemgesprek voeren: met name bij opname en afstemmingsoverleg, samen met GZ-
psycholoog of psychiater. 

- Risicomanagement: ten aanzien van opname, ontslag, vrijheids beperkende 
maatregelen/vrijheden, indicatie voor interventies zoals EBK, ICU, een op een begeleiding en het 
bespreken hiervan. Inschatten van benodigde- en uitvoeren van crisis reducerende interventies. 
Betrekken van en omgaan met familie/systeem. Indiceren en goed kunnen begeleiden van 
separaties of andere interventies, met respectvolle agressiecoupering en benadering. 
Besliskunde van opschalen naar 1 op 1 begeleiding conform HIC methodiek 
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- Zich bewust te zijn van het belang van het therapeutisch milieu op de afdeling, leert dat milieu te 
betrekken bij de behandeling 

- Suïcidaliteit beoordeling: conform richtlijn suïcidaliteit en zelfbeschadigend/risicovol gedrag. 
- Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg: ten aanzien van de BOPZ (nog in 2020), WVGGZ en 

WZD. Registratie en wettelijke aantekeningen van noodmaatregelen, incidenten e.d. in ARGUS 
(BOPZ) en ECD. Wvggz aspecten van gedwongen opnames, deelname als deskundige aan 
rechtbankzitting in het kader van de Wvggz. 

- Interprofessionele consultvoering en overdracht: indicatie voor opname, ontslag, overdrachten en 
ontslag/verwijsbrieven, consultatie dwang en drang. 

- Leidinggeven aan een interprofessioneel team: samen de zorg bieden voor ‘jouw’ patiënt binnen 
het multidisciplinaire team, rust bewaren in hectiek. Om te gaan met de rol als coach/inspirator 
van het afdelingsteam   
 

Welke accenten, kan de aios kiezen 
Dit in samenspraak met (beoogd) aios, supervisor en opleider. 
HIC methodiek: opnames, intensieve samenwerking met crisisvoordeurteam in hetzelfde gebouw.  
Deze afdeling biedt een rijkgeschakeerd palet aan diagnostiek- en behandelmogelijkheden. 
Dwang en drang: gesloten en open milieus met goed opgeleid personeel met betrekking tot bejegening, 
veiligheid, de-escalatie methoden en voorkomen van separatie benadering.   
Herstel: een deel van de patiënten is al langer in zorg en komt van een andere behandelsetting. Een ander 
deel komt van huis en start op deze afdeling de klinische behandeling.  Hierbij heeft de psychiater zowel de 
rol van medisch-psychiatrisch specialist (met alle correlerende eisen op het gebied van diagnostiek en 
behandelmogelijkheden) als dat van vormgever en bewaker van het therapeutisch klimaat, zorgdrager voor 
veiligheid en coach/inspirator voor het behandel- en verpleegkundig team.  
Samenwerking met systeem. 
 
Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken en professionaliteit. 
 
Samenwerkingsrelaties 
Intern: bemoeizorg, crisisdienst, alle ambulante behandelteams, geneesheer-directeur, PVP, familie-
ervaringsdeskundige, bureau herstel. 
Extern: huisartsen, politie, algemeen ziekenhuis ZGT en MST, Tactus verslavingszorg, VGinstellingen, CCE, 
KIB/CIB, v.d. Hoeven, apotheek, sociale partners. 
 
Wat maakt de afdeling speciaal 
De Helmer Es huisvest het crisis- en voordeurteam en de HIC/kliniek voor spoedeisende psychiatrie.  
Binnen de relatief kleine HIC wordt op gesloten op open units hard en snel gewerkt om patiënten ondanks 
ernstige ziektebeelden en ingrijpende gebeurtenissen weer regie te geven over hun eigen leven en het 
herstellen. Dit vraagt veel van hen, hun systeem, en ons team in samenwerking met ketenpartners. Maar het 
is ook een hecht team waarin je mag leren en groeien. 
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Stageplaats    : Ouderenpsychiatrie Klinische afdeling 
Verplichte stage of keuze stage : Verplichte stage 
 

Locatie Helmerzijde, Enschede 

Capaciteit De afdeling heeft 10 bedden en er zijn ca. 80 opnames op jaarbasis 

Doelgroep Ouderen met complexe problematiek, leeftijd boven de 60 

Teamsamenstelling 

 

Psychiater, GZ psycholoog, verpleegkundigen, vaktherapeuten, 

activiteitentherapeute en ervaringsdeskundige Binnen de instelling is een 

huisarts werkzaam met wie nauw wordt samengewerkt. Er is een consulent 

neuroloog en consulent internist 

Weekschema Dagelijks: 

8.30-9.00 ochtendrapport 

Wekelijks: 

Maandag: 9:00 tot 10:00 aanmeldoverleg  

Dinsdag:  10.30 - 11.30 wekelijks multidisciplinair patiënten overleg. 

                 11.30-  12.30 Supervisie minimaal een uur.  

Maandelijk op woensdag :11.00-12.00 Intervisie met PIOG, VIOS V&V en AIOS 

met begeleiding 

Wekelijks somatisch een uur overleg met somatisch arts.  

Geïntegreerde 

maatschappelijk stage 

In het kader van verplichte maatschappelijke stage, zullen een 6 tal ambulante 

dagen gepland worden, waarin de aios mee gaat naar verpleeghuizen voor 

consulten, overleg met andere samenwerkingspartners en enkele intakes doen.  

Minimaal een beoordeling in het kader van een euthanasie verzoek.  

Stage supervisor Mw. I Colijn ouderenpsychiater.  

Faciliteiten Kamer, computer en secretariële ondersteuning, onderzoekskamer 

 

Algemene informatie 

Het Centrum Ouderenpsychiatrie Mediant is een afdeling voor ouderen met complexe psychiatrische 

stoornissen. De zorg is gericht op herstel en behoud van functionele autonomie met verbetering van kwaliteit 

van leven. Ouderen worden niet los gezien van hun omgeving, hetgeen betekent dat het systeem betrokken 

wordt bij de behandeling. Het C.O.M. levert de zorg vanaf de huisarts, basis GGZ en 2e-lijnszorg 

(specialistische ggz), zowel ambulant, poliklinisch individueel of in groepen, als klinisch.  Er wordt gestreefd 

naar zoveel mogelijke continuïteit van zorg.  

 

Omschrijving Stage 

In het algemene deel van de opleiding zal de aios binnen het Centrum Ouderenpsychiatrie Mediant, vooral 

zijn/ haar werkzaamheden verrichten binnen de opnameafdeling. De aios neemt patiënten op, verricht 

lichamelijk onderzoek, doet verdere diagnostiek en behandelt patiënten in samenwerking met andere 

disciplines van het multidisciplinaire team. Veel cliënten worden vaak met een BOPZ maatregel opgenomen. 

Aangezien het een stage betreft aan het begin van het algemene deel van de opleiding, krijgt de aios een 

intensieve begeleiding. Cliënten worden samen gezien, er is supervisie, dagelijks overleg over de stand van 

zaken.  Behandelplan besprekingen worden samen met de psychiater uitgevoerd. Tevens zullen een aantal 

ambulante dagen tijdens de stage worden opgenomen.  

 

Specifieke stagegebonden doelen aan de hand van EPA’s  

De aios isaan het eind van de stage bekwaam in:  

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

- in het hanteren van een integrale benadering bij diagnostiek en behandeling bij ouderen met 

psychiatrische problematiek.   

- herkennen van levensfase problemen en integreren in de behandeling.  

- wilsonbekwaamheid inschatten en omgaan met al of niet tijdelijk verminderd autonoom vermogen.  

- oorzakelijke factoren en onderhoudende factoren onderscheiden. 



5 
 

- een behandelplan opstellen en fasering in de behandeling aangeven. 

- de aangepaste richtlijnen bij ouderen kunnen toepassen.  

2. Een therapeutische relatie onderhouden met een oudere, mogelijk met cognitieve beperkingen.  

- psychologische interventies indiceren gericht op levensfase problemen, rouw en acceptatie van verliezen. 

- psychologische behandeling en benadering goed samen te werken met andere disciplines. 

- psycho-educatie geven aan de oudere en diens systeem. 

- een motiverend gesprek voeren bij ouderen.   

- de mogelijkheden en beperkingen van psychiatrische hulpverlening aan ouderen kritisch beschouwen. 

- omgaan met ethische vraagstukken die kunnen spelen bij de behandeling van ouderen en is zich hierbij 

bewust van overdracht en tegenoverdracht fenomenen. 

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

- adequaat lichamelijk onderzoek verrichten en de uitkomsten interpreteren.  

- bijkomende en primaire somatische stoornissen diagnosticeren en integreren in de behandeling en werkt 

hierbij samen met somatisch artsen en specialisten. 

- op gepaste wijze gebruik maken van aanvullende diagnostische mogelijkheden.  

- zorgvuldige ethische overwegingen maken indien aanvullend onderzoek geen meerwaarde meer heeft 

voor de cliënt.  

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

- medicameteus beleid en polyfarmacy, risico bijwerkingen en verslaving bij ouderen.  

5. Een systeemgesprek voeren 

- de invloed van het systeem beoordelen en het systeem betrekken in de behandeling.  

6. Risicomanagement bij ouderen 

7. Suïcidaliteit beoordeling bij ouderen 

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

- indiceren voor WvGGZ maatregelen, ethische afwegingen maken met betrekking tot maatregelen 

- maken van een adequaat zorgplan in het kader van een ZM 

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

- consultatie en advies geven naar ambulante behandelaars en ook naar andere instellingen betrokken bij 

de zorg voor ouderen, en een zorgvuldige overdracht geven.  

10.Leidinggeven aan een interprofessioneel team. 

 

Samenwerkingsrelaties 

De afdeling werkt intern intensief samen met de ambulante medewerkers van de zorgstraat functionele 

psychiatrie, en met de andere zorgstraten cognitieve stoornissen en niet aangeboren hersenletsel. Tevens 

wordt met huisartsen, thuiszorg en andere zorgverleners aan ouderen samengewerkt.  

 

Wat maakt de afdeling speciaal? 

Alle psychiatrische stoornissen komen voor in de ouderenpsychiatrie en kunnen ook een opnamereden zijn, al 

dan niet gecompliceerd door cognitieve stoornissen, verslavingsproblematiek, levensfasen- en 

systeemproblematiek. Een brede blik is nodig om goed te kunnen werken in de ouderenpsychiatrie. Er is een 

snelle doorstroming met een grote diversiteit aan problematiek, hierdoor doet de aios een brede ervaring op. 

Binnen deze afdeling kan de aios ontdekken dat de ouderenpsychiatrie veel uitdagingen en mogelijkheden 

biedt om zeer complexe vraagstukken op te lossen.  
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Stageplaats    : Crisis- en Voordeurteam 
Verplichte stage of keuze stage : Verplichte stage 
 

Locatie Helmerzijde, Enschede 

Capaciteit ca. 1300 cliënten /jaar 

Doelgroep Alle volwassen patiënten die door erkende verwijzers worden 
aangemeld vanwege een crisissituatie, in ons adherentiegebied 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste half jaar van de opleiding 

Teamsamenstelling Het team bestaat uit een psychiater, een verpleegkundig specialist en 

een tiental SPV-en en een eigen Aanmeldbureau  

Thema’s Crisogene situaties, acute psychiatrie 

Ziektebeelden  Psychotische stoornissen, stemming- en angststoornissen, 
impulsdoorbraken, persoonlijkheidsstoornissen 

Welke specifieke 
competenties.  

Samenwerking, communicatie, medische expertise 

Weekschema Dagelijks: 

8.30 -.900 ochtendrapport.  

Dagelijks crisisbespreking met het team.  

Wekelijks: 

Driemaal per week is aanmeldoverleg (triages+KDB) 

Maandelijks:  

Werkbespreking 

Themabespreking/deskundigheidsbevordering 

Intervisie / casuïstiek  

Stage supervisor Dhr. S. Streitz , psychiater 

Faciliteiten Kamer, computer en secretariële ondersteuning, onderzoekskamer 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt gemaakt 

 
Algemene informatie 
Het crisis - voordeurteam is een team met een tweeledige functie. Kerntaak is de crisisdienst functie: het 7x24 

uur per week beschikbaar zijn van crisisbeoordelingen en behandelingen voor patiënten met acuut 

psychiatrische problemen binnen de regio Twente.  

De functie van het voordeurteam is het doen van intakes en het stellen van indicaties bij nieuw-aangemelde 

patiënten (= laatste half jaar niet in zorg geweest bij Mediant) en het bieden van kortdurende behandelingen 

en overbruggingscontacten. 

 

Crisisteam 

Het crisisteam van Mediant bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialisten en SPV-en. Patiënten 

worden aangemeld door huisartsen, GGD-artsen, PAAZ-psychiaters en artsen van de spoedeisende zorg van 

de ziekenhuizen en verpleeghuisartsen.  

Verwijzers nemen bij crisis rechtstreeks contact op met de dienstdoende crisisdienst-voorwacht/SPV. Als 

face-to-face contact gewenst is wordt dat binnen 30 minuten geboden. De voorwacht/SPV werkt samen met 

de psychiater (achterwacht).  

Van alle patiënten wordt een crisisrapport gemaakt; alle patiënten worden de eerstvolgende werkdag 

besproken en geëvalueerd binnen het team.  

 

Voordeurteam 

Wanneer geen sprake blijkt van een crisissituatie dan vindt er een intake plaats. Op basis van de intake 

kunnen patiënten binnen Mediant naar verschillende behandelafdelingen verwezen worden. Indien 

geïndiceerd wordt een overbruggingscontact en eventueel farmacotherapie bij het crisis- en voordeurteam 

geboden.  
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Binnen het voordeurteam worden enkele behandelvormen geboden, waaronder KDB (kortdurende 

behandeling), EMDR (bij trauma’s) en systeemtherapie. 

Bij onvrijwillige opname en/of behandeling met gevaar voor de patiënt en/of zijn omgeving kan een IBS in het 

kader van de BOPZ of een RM (rechterlijke (voorlopige) machtiging) aangevraagd worden. 

 

Omschrijving stage 

De aios gaat in het begin van de stage mee naar alle crisissituaties en bij voldoende kennis, ervaring en 

zelfvertrouwen doet de aios een aantal diensten als voorwacht. De aios gaat meelopen met de nacht- en 

weekenddienst en assisteert in beoordelingen bij de spoedeisende hulp, politiekantoren of de 

arrestantencomplexen.  Vervolgens groeit hij door naar (gesuperviseerde) achterwacht en past de 

opgebouwde kennis toe, inclusief de toepassing van BOPZ-maatregelen.  

Met deze opbouw en route binnen crisisdienst krijgt de aios inzicht in- en ervaring met psychiatrische 

crisissen, crisisinterventie en de psychiatrische farmacotherapie.  

 
Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 
 
Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

10. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van acute psychopathologie en co morbiditeit 

Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort 

De-escalatie is een belangrijk thema 

11. Een therapeutische relatie starten en onderhouden 

Omgaan met transculturele aspecten in de psychiatrie  

12. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren. Onderscheid maken tussen een 
somatisch veroorzaakte crisis en een psychiatrische crisis.  
De invloed van somatische ontregeling inschatten. 
Somatische problemen behorend bij verslavingsproblematiek herkennen en hierna handelen.  
Het adequaat interpreteren van en zo nodig diagnosticeren van klachten bij somatische klachten  

13. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

Farmacologische interventies Farmacotherapie bij acute depressie, psychoses, slaapstoornissen, 
angst en paniek 

14. Een systeemgesprek voeren, systeem interventies uitvoeren in crisissituaties 
15. Risicomanagement 

16. Suïcidaliteit beoordeling, suïcidaliteit herkennen en uitvragen  
17. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg. Toepassen van Wvggz. 
18. Interprofessionele consultvoering en overdracht. Kunnen rapporteren naar instanties over de medische 

situatie van patiënten met oog voor de dynamiek, die daarmee samenhangt. 

19. Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling  

Consultatie en advies geven aan derden rond patiënten met een psychotrauma 

Welke accenten, kan de aios kiezen 
De AIOS kan zich verder bekwamen in triage uitvoeren tijdens de intakefase, een crisis beoordelen en 
onderscheiden, diagnostiek in crisissituaties uitvoeren, indicaties voor behandeling stellen, motiverende 
gespreksvoering in crisissituaties, kortdurende psychologische begeleiding. 
 
Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 

Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 

 
Samenwerkingsrelaties 

Het crisisteam werkt samen met vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen (PAAZ-en) en verpleeghuizen in de 

regio, de politie, Tactus verslavingszorg en instellingen voor maatschappelijke opvang. Intern wordt veel 

samengewerkt met de HIC (High Intensive Care), S&A (stemming en angst) en “De Boerhaven” (Centrum 

voor persoonlijkheidsstoornissen); extern met Code Rood, politie, brandweer, vluchtelingenwerk, 

maatschappelijk werk, advocaten. 
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Wat maakt de afdeling speciaal? 

Het crisis- en voordeurteam biedt een mix van crisisinterventie en reguliere psychiatrische diagnostiek en 
therapie. Ze is altijd bereikbaar en kan op heel korte termijn mensen bezoeken. Door de veelzijdigheid van 
vragen en situaties komen alle aspecten van de psychiatrie aan de orde.  
Daarbij is sprake van een continue uitwisseling en overleg tussen het team en andere collega’s. Medewerkers 
vormen een hecht team en zijn sterk gemotiveerd. 
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Stageplaats : Gecombineerde stage Stemming- en Angst 

stoornissen/Psychotrauma en Expertise centrum voor 
Bipolaire Stemmingsstoornissen 

Verplichte stage of keuze stage : verplichte stage 
 

Locatie Raiffeisenstraat 44, Enschede 

Capaciteit S en A Er zijn ruim 1200 cliënten in behandeling en er zijn 40 nieuwe intakes 
per week 

Capaciteit Psychotrauma Tussen de 500 en 600 patiënten, ongeveer 40% is allochtoon 

Capaciteit Bipolair Tussen de 250-300 cliënten, 2 intakes per week 

Doelgroep Cliënten boven 18 jaar met een trauma/ stemmings/ angst-stoornis 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste jaar van de opleiding 

Teamsamenstelling Het team bestaat uit een psychiater, een verpleegkundig specialist, een 
gz-psycholoog, 3 SPV-ers, een ambulant verpleegkundige en een 
ervaringswerker.   

Thema’s Diagnostiek, Psycho-educatie, Systeeminterventies, 
Farmacotherapie 

Ziektebeelden   Stemmingsstoornissen 

Welke specifieke 
competenties.  

Samenwerking, medische expertise, communicatie, professionaliteit 

Weekschema Dagelijks: 
Elke middag: spreekuur 
Wekelijks: 
Dagdeelintake:  maandagochtend 
Intakebespreking:  dinsdagochtend 
Werkbegeleiding;  maandagochtend 
Cliëntenbespreking: dinsdag en donderdagochtend 
Maandelijks: 
De aios participeert in de intervisiebijeenkomsten en in de 
beleidsvergaderingen 

Stage supervisor Hr. T.R.W.M. Walrave psychiater S & A 
Hr. H. Agelink, psychiater Psychotrauma 
Mw. S. Beumer, psychiater bipolair 

Faciliteiten Kamer, computer en secretariële ondersteuning, onderzoekskamer 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt gerealiseerd 

 
Algemene informatie 
Het Centrum voor Stemming- en Angststoornissen verricht in een ambulante setting de diagnostiek en de 
evidence-based behandeling van stemmings- en angststoornissen volgens de vigerende richtlijnen. Er is 
aandacht voor de somatische co-morbiditeit, de middelenafhankelijkheid, cluster A/B/C-
persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en somatoforme stoornissen. 
Het Centrum voor Psychotrauma is een poliklinisch centrum dat zich gespecialiseerd heeft in het herkennen 

en behandelen van psychopathologie gerelateerd psychotrauma zoals PTSS maar ook Acute Stress Stoornis, 

depressie, aanpassingsstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, dissociatieve identiteitsstoornis en 

onbegrepen lichamelijke klachten.  

Het Expertise Centrum voor Bipolaire Stemmingsstoornissen houdt zich bezig met de diagnostiek en 

behandeling van bipolaire stoornissen, volgens de laatste up-to-date richtlijnen. Er is tevens aandacht voor 

co-morbiditeit: persoonlijkheidsstoornissen uit cluster A/B/C, somatoforme stoornissen, 

benzodiazepineafhankelijkheid en de sociaal psychiatrische context waarbinnen cliënten zich bevinden. 

 
Omschrijving Stage 
Het betreft een gecombineerde stage op de locatie Raiffeisenstraat 44 te Enschede, waarbij de aios 

werkzaam is op de eerste etage Stemming en Angst stoornissen, Psychotrauma en Bipolaire 

stemmingsstoornissen. De aios verricht intakes, doet psychiatrische onderzoeken en is verantwoordelijk voor 

de farmacotherapeutische behandeling van een eigen caseload. Daarnaast wordt de aios in de gelegenheid 
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gesteld om kennis te maken met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, schematherapie  en 

om  zelf een cognitief gedragstherapeutische behandeling onder supervisie te verrichten.  De aios stelt een 

differentiaal diagnose op bij klachten op het gebied van stemming en angst/trauma en bipolaire stemmings 

stoornissen en houdt rekening met co-morbiditeit met andere stoornissen (As I en As II van DSM-V). 

 
Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 
Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van stemmingsstoornissen, trauma en andere gerelateerde 

psychopathologie en co morbiditeit 

Op basis van een beschrijvende diagnose een behandelvoorstel te doen met inachtneming van de 

vigerende richtlijnen 

Klachten op het gebied van stemming en angst uit te vragen en te plaatsen in een differentieel 

diagnostisch kader 

Een goede structuurdiagnose te maken van patiënten met bipolaire stoornissen 

Stemmingsstoornissen en angststoornissen te classificeren volgens de DSM V 

Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort 

2. Een therapeutische relatie onderhouden 

Omgaan met transculturele aspecten in de psychiatrie bij mensen met bipolaire stoornissen 

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren, om te gaan met- en te anticiperen op 

diagnostische en therapeutische problemen die zich voordoen als gevolg van somatische co 

morbiditeit. 

Het adequaat interpreteren van en zo nodig inzetten van gerichte behandeling bij somatische klachten 

bij stemmingsstoornissen en trauma. 

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, instellen op stemmings-stabiliserende medicatie 

Farmacologische interventies uitvoeren die de stabilisatie ondersteunen en medicamenteuze 

behandeling volgens de richtlijn van stemmingsstoornissen.  

5. Een systeemgesprek voeren, systeem te betrekken en samen te werken met de andere disciplines 

6. Risicomanagement 

7. Suïcidaliteit beoordeling 

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

10. Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling  

Consultatie en advies geven aan derden rond patiënten met een stemmingsstoornis. 

Kunnen rapporteren naar instanties over de medische situatie van patiënten met oog voor de 

dynamiek, die daarmee samenhangt. 

 

Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 

 
Welke accenten, kan de aios kiezen 
De AIOS kan zich verder bekwamen in de farmacotherapie of de cognitieve gedragstherapie of de 
schematherapie. 
 
Samenwerkingsrelaties 
Het Centrum voor Stemming- en Angststoornissen verricht zowel interventies in de Basis GGZ als in de 
Gespecialiseerde GGZ en wij werken samen met de eerste lijn, de huisarts en de POH-GGZ en met de 
andere afdelingen van Mediant, ambulant en klinisch en er bestaat een samenwerking met Tactus 
verslavingszorg en met de PAAZ-en van MST en ZGT. 
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Psychotrauma: Intern wordt veel samengewerkt met S&A (stemming en angst) en “De Boerhaven” (Centrum 

voor persoonlijkheidsstoornissen); extern met Code Rood1, politie, brandweer, vluchtelingenwerk, 

maatschappelijk werk, advocaten etc. 

Het Expertise Centrum voor Bipolaire Stemmingsstoornissen verricht zowel interventies binnen de 

specialistische GGZ als binnen de basis GGZ en werkt samen met de huisarts, de POH-GGZ, andere 

ambulante afdelingen en de kliniek van Mediant en de PAAZ-en van MST en ZGT. Intern wordt veel 

samengewerkt met S&A (stemming en angst) en “De Boerhaven” (Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen); 

extern met Code Rood, politie, brandweer, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, advocaten etc. 

 
Wat maakt de stage speciaal 
Bij het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen werkt een enthousiast en collegiaal team met veel 
expertise om onderscheidende en gespecialiseerde stemming- en angstbehandelingen te bieden. Voor de 
AIOS is er volop ruimte om te leren en naarmate de stage vordert, is er ruimte om zelfstandiger te opereren. 

 
Het centrum voor Psychotrauma is ontstaan als vervolg op het Team Nazorg Vuurwerkramp Enschede. De 

ruime ervaring opgedaan tijdens de periode dat veel slachtoffers van de vuurwerkramp zich bij Mediant 

meldden voor de behandeling van PTSS of acute stressstoornissen is gebundeld en heeft geleid tot een 

specialistisch centrum waar ook (niet vuurwerkramp gerelateerde) andere vormen van traumabehandeling 

worden aangeboden. Denk daarbij ook aan trauma’s bij oorlogsslachtoffers, veteranen en asielzoekers.  

Dit centrum is bij uitstek een stageplaats om kennis te maken met de meest up-to-date expertise op het 

gebied van traumabehandeling en zelf vaardig te worden in de toepassing van diverse behandelvormen, 

inclusief farmacotherapie.  

 

Het gespecialiseerde team dat zich met de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen bezighoudt, 

is lid van het KenBis, het Kenniscentrum Bipolaire stoornissen. Dat impliceert dat het centrum 

bovengemiddelde expertise in huis heeft om onderscheidende en zeer gespecialiseerde behandeling te 

bieden. 

Het Expertise Centrum voor Bipolaire Stemmingsstoornissen van Mediant streeft ernaar kennis te ontwikkelen 

en door te geven. Er worden stages geboden voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, 

verpleegkundig specialisten i.o., studenten psychologie van de Universiteit Twente en huisartsen-in-opleiding 

(haio’s). De opgedane expertise maken dat de aios kan rekenen op een stimulerend en kwalitatief 

hoogwaardig opleidingsklimaat. 

In het begin van de stages is er volop ruimte om te leren. Naarmate de stage vordert (of later in de opleiding 

plaatsvindt) worden is er ruimte om zelfstandiger te opereren. 

 

Deze gecombineerde stage geeft een goed beeld van de verscheidenheid aan stemmingsstoornissen in 

combinatie met de behandelmogelijkheden van psychotrauma. 

  

                                                
1 Code Rood is de regionale voortzetting van het gelijknamige landelijke project, gericht op vroegtijdige 

signalering van (en interveniëren bij) ernstige vormen van huiselijk geweld (‘intimate terrorism’).  In het 

Twentse samenwerkingsverband Code Rood participeren onder meer de (centrum-) gemeente Enschede, 

politie, Bureau Jeugdzorg, Reclassering en Mediant. In voorkomende situaties wordt vanuit het Centrum voor 

Psychotrauma snel en passende traumahulpverlening worden geboden. 
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Stageplaats    : Ziekenhuis psychiatrie 
Verplichte stage of keuze stage : verplichte stage 
 

Locatie PAAZ Ziekenhuis Groep Twente loc Almelo en Hengelo 

Capaciteit Polikliniek, Deeltijdbehandeling, 24 bedden Volwassenen en 13 bedden 
Ouderen Psychiatrie PAAZ 

Doelgroep Patiënten met psychiatrische stoornissen met somatische co-morbiditeit 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste opleidingsjaar 

Teamsamenstelling Het team van de PAAZ bestaat uit 6 fte psychiaters, en verder uit 
verpleegkundig specialisten, SPV-en, psychiatrisch verpleegkundigen en 
vak therapeuten 

Thema’s Psychiatrische consultatie in het algemene ziekenhuis, SOLK, Moeder 
Baby Unit, ECT, Mindfulness, metalliseren 

Ziektebeelden  De volle breedte van het vak: angst- en stemmingsstoornissen, 
psychotische stoornissen, steeds met somatische co-morbiditeit 

Welke specifieke 
competenties.  

Samenwerking, communicatie, medische expertise, professionaliteit 

Weekschema 1 dag psychiatrische consultatie dienst 
Wekelijkse supervisie en tweewekelijks mentoraat 
Ochtendoverdracht 0900-0930 hr. 
Weekendoverdracht vrijdag 1630-1700 hr. 

Stage supervisor R. Ploeger, psychiater 

Faciliteiten Spreekkamer, onderzoekskamer, secretariële ondersteuning, computer 

Aanwezigheid inwerkschema Ja 

 
Algemene informatie 
De PAAZ van de ZiekenhuisGroepTwente is een goed geoutilleerde afdeling voor gespecialiseerde zorg bij 
patiënten met psychiatrische problematiek en somatische co-morbiditeit, waarbij gedacht kan worden aan 
zwangerschaps gerelateerde psychiatrie, middelen detoxificatie, pijnstoornis, chronische vermoeidheid, 
ondergewicht, ernstig somatisch lijden. 
 
Omschrijving Stage 
Het betreft een leerzame en veelzijdige stage waarbij zowel op de Volwassenen Psychiatrie als de Ouderen 
Psychiatrie veel samenwerking is met internisten, neurologen, geriaters. 
Er zijn intercollegiale consulten op de SEH, IC en de somatische afdelingen. 
Suicidaliteitsbeoordelingen, wilsbekwaamheidsbeoordelingen en veel aandacht voor polyfarmacie en 
somatiek. 
De aios doet intakes en psychiatrische onderzoeken, geeft, onder supervisie richting aan behandeling en 

voert medicamenteuze behandeling uit.  

 
Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van psychopathologie en co morbiditeit. 

Diagnosticeren van acute psychiatrische ziekten zoals psychotische toestandsbeelden  

Diagnostiek van suïcidaal gedrag en eerste behandelingen conform de richtlijn 

Overzicht krijgen bij een klinische crisisinterventie van de samenhang van de individuele bio-psycho-

sociale problematiek in samenwerking met professionals en privésysteem  

Het beoordelen van wilsbekwaamheid  

Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort. Opstellen van signaleringsplan in 

samenwerking met patiënt  

Psycho-educatie geven aan patiënt en systeem  

Het voeren van motiverende gesprekken 

Het hanteren van de balans tussen overnemen bij wilsonbekwaamheid en het weer loslaten bij herstel 

van autonomie  
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2. Een therapeutische relatie onderhouden 

Omgaan met transculturele aspecten in de psychiatrie  

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

Het adequaat interpreteren van en zo nodig inzetten van gerichte behandeling bij somatische 

klachten. 

Lichamelijk onderzoek in opname situaties. Interpreteren lab. uitslagen en controles met betrekking 

tot het risico op het metabole syndroom bij instellen op antipsychotica en andere medicatie.  

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

Farmacologische interventies. Indiceren voor en uitvoeren van noodmedicatie, inclusief juridische 

aspecten 

Instellen van medicatiebeleid, omgang met protocollen voor stemmingsstabilisatoren en atypische 

neuroleptica  

Behandeling van ontwenningsverschijnselen 

Het prioriteren van behandelvolgorde 

5. Een systeemgesprek voeren 

6. Risicomanagement. Inschatten van benodigde- en uitvoeren van crisis reducerende interventies. 

Omgaan met familie.  

Indiceren en goed kunnen begeleiden van oplopende spanningen, met respectvolle 

agressiecoupering en benadering.  

Besliskunde van opschalen naar 1 op 1 begeleiding 

Respectvolle benadering en bejegening van psychotische patiënten, ook in bedreigende situaties en 

bij EBK-gebruik.  

EBK voorkomende strategieën.  

7. Suïcidaliteit beoordeling 

Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg. Registratie en wettelijke aantekeningen van 

noodmaatregelen, incidenten e.d. in ARGUS 

8. Wvggz aspecten van gedwongen opnames, deelname aan rechtbankzitting voor bevestiging van 

Crisismaatregel en dwangbehandeling 

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht. Consultatie en advies geven aan derden rond 

patiënten  

Kunnen rapporteren naar instanties over de medische situatie van patiënten  

10. Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling. 

Zich bewust te zijn van het belang van het therapeutisch milieu op de afdeling, leert dat milieu te 

betrekken bij de behandeling 

Om te gaan met zijn rol als coach/inspirator van het afdelingsteam   

 
Welke accenten, kan de aios kiezen 
De AIOS kan zijn/haar ECT-diploma behalen, kan zich richten op zwangerschaps gerelateerde psychiatrie, 
ouderenpsychiatrie of op SOLK. 
 
Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 

 
Samenwerkingsrelaties 
De PAAZ ZGT heeft goede samenwerkingsrelaties met Dimence, PAAZ MST, Tactus, Roessingh en Mediant 
 
 
Wat maakt de afdeling speciaal 
De PAAZ van het ZGT heeft een enthousiast team en de AIOS kan zich verdiepen in de wereld van het 
algemene ziekenhuis en de waardevolle aspecten van de psychiatrie in het algemene ziekenhuis 
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Stageplaats    : kinder- en Jeugdpsychiatrie 

Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Roessinghsbleekweg, Enschede 

Capaciteit Ruim 55 nieuwe aanmeldingen per maand. Naast lopende 

behandelingen, diverse groepen patiënten met ADHD, ASS, 

angst- en stemmingsstoornissen 

Doelgroep Kinderen en jeugdigen en jongvolwassenen tussen de 4-23 

jaar met alle mogelijke (kinder- en jeugd) psychiatrische 

stoornissen en gedragsstoornissen.  

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Verplichte deel. 

Teamsamenstelling Systeemtherapeuten, orthopedagogen, gedragstherapeuten, 

psychotherapeuten, psychodiagnostisch medewerkers, (GZ-

)psychologen, psychiaters, jeugdarts, verpleegkundig 

specialist, SPV, IPG, preventiewerkers, PMT,  ambulante 

agogisch hulpverleners, ouderbegeleiders.  

Bij circuit Jeugd werken ruim 71 medewerkers 

Leerlijnen  Psychiater als Medisch expert. 

Psychiater in het sociaal maatschappelijk domein 

Specifieke EPA’s   Een systeemgesprek voeren 

 Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan 

opstellen bij jeugdigen 

 Een therapeutische relatie onderhouden bij kinderen en 

jeugdigen 

 Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren bij kinderen 

en jeugdigen 

 Suïcidaliteit beoordeling bij jeugdigen 

Ziekte beelden ADHD, Autisme spectrum stoornissen, 

ontwikkelingsstoornissen, Angst- en stemmingsstoornissen  

Weekschema Wekelijks:  

BehandelBeleidOverleg (BBO) 

Multidisciplinair Curatie Overleg (MCO)  

Stage supervisor Dhr. A. Kathöfer, kinder- en jeugdpsychiater 

Faciliteiten Kamer, computer, secretariële ondersteuning, 

onderzoekskamer 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt aangepast aan iedere nieuwe aios.  

 

Algemene informatie 

De visie van circuit Jeugd op het ontstaan en de ontwikkeling van psychische en psychiatrische stoornissen is 

dat er altijd sprake is van factoren van biologische, psychologische en sociale aard. Binnen het totale 

behandelaanbod combineren we psychiatrische, systeemtherapeutische, gedragstherapeutische en 

psychotherapeutische kennis. Het team is onderscheidend in complexe en spoedeisende vraagstukken, 

zowel in de GGZ-basiszorg als in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg  

Mediant Jeugd GGZ biedt hulpverlening aan kinderen en jeugdigen - de eigen kracht van patiënt en het gezin 

staat centraal. Er wordt consultatie en advies geboden aan externe hulpverleners.  

 

Omschrijving Stage 

De aios loopt in eerste instantie mee bij de diagnostiek (intake, ontwikkelings- en gezinsanamnese, 

psychologisch onderzoek (incl. intelligentieonderzoek), psychiatrisch onderzoek, schoolcontact of -observatie, 

gezinsonderzoek), multidisciplinaire overleggen, medische consulten en (groeps-)behandelingen. 
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Afhankelijk van de kennis doet de aios zelf medicatieconsulten of eenvoudige behandelingen (bv. Psycho-

educatie) onder begeleiding, naast observatie van spoedconsulten ten einde crisisachtige toestanden bij 

jeugdigen te leren kennen, met daarbij ook aandacht  voor de rol van ouders/verzorgers, pleegzorg, voogd en 

andere zorgaanbieders. Er is begeleiding door de psychiater en een systeemtherapeut 

 

EPA’s en Leerdoelen 

Als de stage een onderdeel vormt van het algemeen gedeelte van de opleiding ligt het accent van leren op de 

basiskennis en -vaardigheden op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

20. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

- Doet praktische ervaring op met de diagnostiek en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische 

stoornissen zoals ADHD, Autismespectrumstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen en 

(beginnende) persoonlijkheidsproblematiek 

- Krijgt inzicht in de kind- en systemische factoren en de variatie in behandelingen  

- Leert wat het effect is van stoornissen op kind/jongerenleeftijd voor latere ontwikkelingsfasen tot en 

met de volwassenheid 

21. Een therapeutische relatie onderhouden; doet kennis en ervaring op in het toepassen van patiëntgerichte 

interventies binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie 

22. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren, heeft oog voor lichamelijke gevolgen en 

lichamelijke oorzaken van gedragsstoornissen bij kinderen.  

23. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, leert de mogelijkheden en beperkingen van biologische 

behandelmogelijkheden bij kinderen.  

24. Een systeemgesprek voeren; Doet kennis en ervaring op in het toepassen van systeemgerichte 

interventies binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie 

25. Suïcidaliteit beoordeling bij kinder- en jeugdigen. 

26. Interprofessionele consultvoering en overdracht. Het team bij kinder- en jeugd is multidisciplinair en veel 

interdisciplinair samenwerken is noodzakelijk, waarbij consultvragen beantwoord moeten worden en 

overgedragen. .  

 

Welke accenten, kan de aios kiezen: De inhoud van de stage kan aangepast worden aan specifieke 

leerbehoeften van de aios. Als de stage deel uitmaakt van een profilering als kinder- en jeugd psychiater 

wordt er van de AIOS een oplopende zelfstandigheid in bovenstaande EPA’s verwacht. Tevens zal er meer 

verdieping worden gezocht door meer complexe casuïstiek.  

 

Samenwerkingsrelaties 

Er wordt op diverse terreinen en niveaus samengewerkt met alle ketenpartners in de regio Twente, zoals 

Stichting Jarabee, Ambiq, Karakter, de twee algemene ziekenhuizen in de regio, de ADHD-poli en slaappoli 

van Ziekenhuisgroep Twente. Het circuit biedt consultatie aan de afdeling Kindergeneeskunde van Medisch 

Spectrum Twente. 

Verder zijn er korte lijnen met gemeenten, wijkcoaches, Veilig Thuis Twente, Raad voor Kinderbescherming 

Centra voor Jeugd en Gezin, MEE, RIBW, Maatschappelijk werk, onderwijsinstellingen, verslavingszorg et 

cetera.  

 

Wat maakt de afdeling speciaal 

Bij Mediant Circuit Jeugd worden alle kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, in multidisciplinair verband, 

gediagnosticeerd en behandeld, waardoor de aandacht voor alle kind- en systemische factoren volgens het 

bio-psycho-sociaal model geborgd is. Het circuit is, ten opzichte van andere instellingen voor jeugdzorg zowel 

onderscheidend voor wat betreft de aanwezige expertise als de integrale benadering.  

Naast de zorg voor de aangemelde patiënt staat ook aandacht voor alle gezinsleden centraal (stoornissen bij 

de ouders, KOPP o.a. voor broers en zussen). Er is binnen de afdeling een positief lerend klimaat, mede door 

de aanwezigheid van meerdere opleidingen binnen de afdeling.  
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Stageplaats    : Ouderenpsychiatrie, ambulant 

Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  

 

Algemene informatie 

Het Centrum Ouderenpsychiatrie Mediant levert gewoon goede zorg voor ouderen met alle voorkomende 

psychiatrisch problematiek in de regio. 

De zorg is gericht op verbetering van alle aspecten van kwaliteit van leven, psychisch en lichamelijk 

welbevinden, herstel en behoud van functionele autonomie en zingeving.  

Er is een centrale rol voor de patiënt weggelegd met zoveel mogelijk regie voor de patiënt. We streven naar 

continuïteit van zorg en een grote transparantie in de behandeling. Aangezien wij ouderen niet los zien van 

hun omgeving, betrekken we het systeem waar mogelijk, bij de behandeling. 

Vanaf de huisarts en Basis GGZ tot aan de SGGZ behandelen we complexe problematiek, zowel poliklinisch 

als middels groepsbehandeling en indien nodig in een klinische setting. Behandeling vindt plaats in 

samenwerking met huisarts, ketenpartners en zo nodig de derde lijn. 
 
Omschrijving stage 
Gedurende de stage binnen het aandachtsgebied ouderen zal de aios ambulant werkzaam zijn. De aios doet 

intakes, verricht lichamelijk onderzoek, verricht verdere diagnostiek, stelt behandelplannen op en behandelt 

patiënten in samenwerking met andere disciplines van het multidisciplinaire team en het netwerk van de 

cliënt. De aios doet zo nodig huisbezoeken, consultaties in verpleeg en verzorgingshuizen en beoordeelt 

patiënten i.v.m. het aanvragen van een zorgmachtiging, crisismaatregel, IBS of rechterlijke machtiging. 

Naarmate de stage vordert wordt de aios in staat gesteld steeds zelfstandiger te functioneren zonder het 

principe van meester-gezel los te laten. 
  

Locatie Helmerzijde, Enschede 

Capaciteit Ongeveer 500 aanmeldingen en intakes op jaarbasis, ongeveer 800 cliënten in 

behandeling (functionele psychiatrie). Ongeveer 400 cliënten zijn in behandeling i.v.m. 

cognitieve problemen en gedragsproblemen. 

Doelgroep Ouderen met complexe psychiatrische problematiek, leeftijd boven de 60 

Teamsamenstelling Psychiaters, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten(i.o.), GZ 

psychologen, psychologen (i.o. tot GZ-psycholoog), sociaal psychiatrisch 

verpleegkundigen (i.o.), ambulant verpleegkundigen en een maatschappelijk werker. 

Huisartsen i.o. en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding 

Weekschema Aanmeldoverleg 9:00-09:30: maandag, woensdag en vrijdag  

Dinsdag 9:00-10:00: supervisie een uur 

Donderdag  08:45 -12:30: bespreken van triages, intakes, evaluaties en complexe 

casuïstiek. 

Dagelijks mogelijkheid tot intercollegiaal overleg tussen 8:30-9:00 uur. 

Geïntegreerde 

maatschappelijk stage 
Voorlichting geven binnen verpleeghuizen en aan thuiszorg  

Stage supervisor Mw. I.H. Colijn ouderenpsychiater 

Faciliteiten Kamer, computer en secretariële ondersteuning, onderzoekskamer 
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Specifieke stagegebonden doelen aan de hand van EPA’s 
De aios kan aan het eind van de stage met betrekking tot de thema's: 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

    is bekwaam in het hanteren van een integrale benadering bij diagnostiek en behandeling bij ouderen     

    met psychiatrische problematiek.   

    Herkennen van levensfase problemen en integreren in de behandeling. 

    Wilsonbekwaamheid inschatten en omgaan met al of niet tijdelijk verminderd autonoom vermogen. 

    Oorzakelijke factoren en onderhoudende factoren onderscheiden. 

    Een behandelplan opstellen en fasering in de behandeling aangeven. 

    Kan de aangepaste richtlijnen bij ouderen toepassen. 

2. Een therapeutische relatie onderhouden met een oudere, mogelijk met cognitieve beperkingen. 

    Psychologische interventies indiceren gericht op de psychiatrische problematiek, levensfase     

    problemen, rouw en acceptatie van verliezen. 

    Werkt in de psychologische behandeling en benadering goed samen met andere disciplines. 

    Psycho-educatie geven aan de oudere en diens systeem. 

    Een motiverend gesprek voeren bij ouderen.   

    De mogelijkheden en beperkingen van psychiatrische hulpverlening aan ouderen kritisch beschouwen. 

    Met ethische vraagstukken omgaan die kunnen spelen bij de behandeling van ouderen en is zich     

    Hierbij bewust van overdracht en tegenoverdracht fenomenen. 

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren. Somatische stoornissen  

    Diagnosticeren en integreren in de behandeling waarbij en de samenwerking wordt gezocht met 

    somatisch artsen en specialisten. De aios maakt op gepaste wijze gebruik van aanvullende 

    diagnostische mogelijkheden. De aios maakt zorgvuldige ethische overwegingen indien aanvullend 

    onderzoek geen meerwaarde meer heeft voor de cliënt.  

    De aios zoekt waar nodig de afstemming met de huisarts of andere medisch specialisten van de cliënt. 

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

    Medicamenteus beleid en polyfarmacie, risico bijwerkingen en verslaving bij ouderen. 

5. Een systeemgesprek voeren 

    De invloed van het systeem beoordelen en het systeem betrekken in de behandeling. 

6. Risicomanagement bij ouderen 

7. Suïcidaliteit beoordeling bij ouderen 

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

    Indiceren voor WvGGZ maatregelen, ethische afwegingen maken met betrekking tot maatregelen 

    Maken van een adequaat zorgplan in het kader van een ZM. Indiceren van een crisismaatregel, IBS of    

    rechterlijke machtiging. 

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

    Naar klinische en andere ambulante behandelaars en ook naar andere instellingen betrokken bij de     

    zorg voor ouderen. 

10.Leidinggeven aan een interprofessioneel team 

 

Samenwerkingsrelaties 
Extern met verpleeg- en verzorgingshuizen, Tactus (instelling voor verslavingszorg), de huisartsen, de keten 

dementie en de verschillende organisaties voor thuiszorg. Intern nauw met de groepsbehandeling en de 

verschillende klinische afdelingen van Mediant, met de Zorgstraat cognitieve stoornissen en Zorgstraat 

neuropsychiatrie. 
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Wat maakt de afdeling speciaal? 
Binnen de zorgstraat functionele psychiatrie zien we patiënten met alle mogelijke psychiatrische stoornissen. 

Bij aanmelding is vaak al duidelijk dat er sprake is van zeer complexe problematiek, waarbij de diagnostiek 

multidisciplinair wordt verricht. Ook tijdens de behandeling ontstaat soms weer een geheel nieuwe situatie 

bijvoorbeeld, als het beloop gecompliceerd wordt door cognitieve stoornissen. Creativiteit, inventiviteit zijn aan 

de orde van de dag naast de beoordeling van ethische kwesties. De aanwezigheid van huisartsen in 

opleiding, verpleegkundig specialisten in opleiding, specialisten ouderen geneeskunde in opleiding en GZ-

psychologen in opleiding dragen bij aan een goed leerklimaat. 
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Stageplaats    : Centrum voor Neuropsychiatrie 
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Helmerzijde 

Capaciteit Boszijde, 10 bedden, opnameafdeling, Ambulante neuropsychiatrie, circa 110 

patiënten 

Doelgroep Mensen van 18-60 jaar met NAH die als gevolg van het hersenletsel  

neuropsychiatrische-, en  gedragsproblemen hebben. De kliniek richt zich 

vooral op complexere casussen 

Duur stage Duur stage als profilering 6,9 of 12 maanden 

Teamsamenstelling Klinisch neuropsycholoog, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, 

fysiotherapeut, ergotherapeut, activiteiten therapeut, ambulante 

verpleegkundigen (SPV), diëtist, zo nodig logopedist. Consulterend neuroloog 

Weekoverzicht 

 

Dagelijks:     8.30-9.00      generaal ochtendrapport 

Maandag:    08.30 u-9.15 BPB ambulante neuropsychiatrie  

                     09.15            opnameoverleg 

                    10-12 u visite opnameafdeling en rehabilitatieafdeling 

                    13-13.30 u.    overleg met 1e vpk.  (incl. BOPZ-zaken), 

                    13.30-15 u.    Behandelplan besprekingen.  

Donderdag: overleg met muziektherapie en ergotherapie 

                    11-12 u casuïstiekbespreking met  sup. psychiater 

Vrijdag:        bijzondere casusbespreking  

                    11.45-12.15 Overleg met Fysiotherapeut 

Stage supervisor Mw. I. Colijn psychiater en B. De Geus, klinisch neuropsycholoog 

Faciliteiten  Kamer, onderzoekskamer, computer, secretariële ondersteuning 

 

Algemene informatie 

Mensen met niet aangeboren hersenletsel en de daaruit voortkomende gedragsstoornissen zijn gebaat bij 

integrale diagnostiek en behandeling. De zorgstraat neuropsychiatrie biedt deze hulp zowel klinisch als 

ambulant aan mensen met NAH boven de 18.  

Het streven is de patiënt weer een toekomst te bieden: functionele autonomie, herstel van zingeving, 

eigenwaarde en regie/autonomie /herstel van lichamelijk functioneren. Integrale diagnostiek naar gedrag, 

persoon, hersenletsel en context is de basis voor de integrale behandeling.  

Bij behandeling en zorgverlening worden de volgende principes gehanteerd: 

 Het verschoningsprincipe: patiënt is niet verantwoordelijk voor zijn gedrag totdat het tegendeel 

bewezen is. 

 Het veiligheidsprincipe: ieder gedrag is gericht op het verkrijgen van veiligheid totdat het tegendeel is 

bewezen. 

Omschrijving Stage 

De aios voert de integrale diagnostiek uit in samenwerking met de neuropsycholoog en andere disciplines. 

Doet voorstellen voor behandeling en voert hier een deel zelf van uit, zoals farmacotherapeutische 

behandeling en niet medicamenteuze behandeling. De aios geeft psycho-educatie en begeleiding aan patiënt 

en familie. Initieert en vraagt BOPZ maatregelen, bewindvoering en mentorschap aan.  De aios voert 

consulten uit en geeft consultatie op andere afdelingen binnen Mediant.   

De aios vervult, onder supervisie, de rol van psychiater binnen de zorgstraat Neuropsychiatrie en stuurt 

inhoudelijk andere disciplines aan.  
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De EPA’s en wat specifiek aan de orde komt.  

 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

De symptomen passend bij hersenletsel te herkennen, een goede DD op te stellen en nader te 

diagnosticeren, gebruikmakend van adequaat aanvullend onderzoek  

De relatie hersenletsel met gedrag, neurologische, psychiatrische en neuropsychologische 

symptomen te verklaren en in combinatie met beloopsverwachting te vertalen naar een behandelplan 

2. Een therapeutische relatie onderhouden 

Een patiënt met hersenletsel goed te begeleiden en psychotherapeutisch 

Goed om te gaan met het vermogen tot autonoom functioneren van de patiënt   

Indicatie te stellen voor- en zo nodig uitvoeren- of delegeren psychologische en non-verbale 

therapieën  

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren  
De gevolgen van comorbiditeit bij hersenletsel te herkennen en te integreren in de behandeling 

herkennen en begeleiden van somatische gevolgen van hersenletsel 

herkennen en begeleiden van de gevolgen van somatische problemen bij patiënten met hersenletsel. 

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

Farmacologische keuzes  te maken op basis van kennis over de types hersenletsel  

Indicatie te stellen voor- en zo nodig uitvoeren- of delegeren van farmacologische, 

5. Een systeemgesprek voeren 

Psycho-educatie te geven over hersenletsel en het gevolg ervan aan patiënt en diens 

6. Suïcidaliteit beoordeling 

Bij mensen met een hersenletsel. 

7. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

Zorgvuldig hanteren van vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de WetvGGZ zaken 

8. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

9. Consultatie en advies te geven aan derden met betrekking tot neuropsychiatrische problematiek  

10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team. 

De rol van psychiater binnen het team Neuropsychiatrie goed te vervullen  

Samenwerkingsrelaties 

Ambulante neuropsychiatrie, Revalidatiecentrum Roessingh, Regionale ziekenhuizen; neurologie en 

neurochirurgie, InteraktContour, Twentse Zorgcentra, RIBW, Mediant Intern, verpleeghuizen, ambulante 

ouderenpsychiatrie. 

 

Wat maakt de afdeling speciaal? 

De combinatie van neurologische problemen, gedragsstoornissen en psychiatrie maakt de afdeling speciaal. 

Aios worden uitgedaagd om niet alleen stoornisgericht te denken, (waar zit de laesie en kan ik het gedrag 

begrijpen?) maar juist ook na te denken welke gevolgen dit heeft voor de patiënt, wat er nog mogelijk is en 

wat  er nodig is om de kwaliteit van leven te optimaliseren.  
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Stageplaats    : HIC beleidspsychiatrie Helmer Es 
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Helmer Es 
Helmerzijde te Enschede 

Capaciteit 36 bedden, 400-500 opnames per jaar (in 2019: 497) 

Doelgroep Volwassen (18+) patiënten met een veelal ernstige  psychiatrische 
aandoening, met indicatie voor gesloten afdeling (open unit is voor 
resocialisatie). 

Duur stage In overleg, minimaal 4 maanden.  

Positie in opleidingsroute Specialisatie 
Keuzestage binnen de richting volwassenenpsychiatrie 

Teamsamenstelling Psychiater, GZ-psycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ- psycholoog, 
verpleegkundig specialist, verpleegkundige in opleiding tot specialist, 
SPV, verpleegkundigen/agogen, activiteiten therapeut, 
bewegingsagoog, ervaringskundige, familie-ervaringsdeskundige, 
secretariaat, teammanager, coassistenten, arts in opleiding tot huisarts. 

Thema’s EPA, acute psychiatrie, dwang en drang, samenwerken 

Ziektebeelden  Geen kinderpsychiatrie, verder geen beperkingen.  
Manie, depressie, psychose, PTSS, dwangstoornissen, eetstoornissen, 
verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, LVB, autisme, suïcidaliteit, 
zelfbeschadigend gedrag, agressie, ontremd gedrag komen vaak voor. 

Welke specifieke 
competenties.  

Organisatie, samenwerken, maatschappelijk handelen, professionaliteit, 
kennis en wetenschap. 

Weekschema Dagelijks: 
8.30-9.00 ochtendrapport.  
Aansluitend bezoek cliënten in EBK en nabespreking. 
Elke ochtend overdracht en bijzonderheden van zowel open als gesloten 
milieus (tot 10.00 uur). 
16.30uur: check op bijzonderheden en die dag nieuw opgenomen 
patiënten samen zien. 
Wekelijks: 
Afstemmingsoverleg. 
Supervisie en leergesprek, samen patiënten zien. 
1 vaste dag, gekozen in overleg met teammanager en stage supervisor), 
voor de uitwerking van de beleidsopdracht. 
Maandelijks 
Afdelingsbeleidsoverleg. 
Behandelarenoverleg. 
Supervisie met betrekking tot de stage-opdracht. 

Stage supervisor M. Vermaas/supervisor met betrekking tot de stage-opdracht (zeer 
waarschijnlijk een manager bedrijfsvoering) 

Faciliteiten Artsenwerkkamer, computer, secretariële ondersteuning, 
onderzoekskamer, spreekkamers, deckphone met noodknop, supervisie 
buiten de Helmer Es. 

Aanwezigheid inwerkschema Ja, deze wordt in overleg met de aios 1 maand voorafgaand aan de 
stage gepersonifieerd en geconcretiseerd. 

 
Algemene informatie 
De Helmer Es biedt crisisinterventie en klinische behandeling aan patiënten van 18 jaar en ouder. Herstel en 
bevordering van autonomie en terugkeer naar de maatschappij staat voorop. Hiertoe wordt zowel het 
professionalsysteem rond - en het privésysteem van de patiënt betrokken. Na klinisch ontslag kunnen 
ingezette behandelinterventies en gevolgde modules gecontinueerd en afgerond worden binnen de afdeling. 
Milieu 1 en 2 van de HIC zijn de gesloten opname afdelingen voor acute crisisinterventie bij volwassenen met 
acute psychiatrische ziektebeelden. Milieu 3 en 4 zijn de open milieus van de HIC, bedoeld om verder 
resocialisatie/herstel te bewerkstelligen en de overgang naar ambulante behandeling en begeleiding te 
vergemakkelijken. Zo nodig kan ook een van deze afdelingen gesloten worden, dat is een groot deel van het 
afgelopen jaar nodig geweest. 
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Binnen de Helmer Es zijn patiënten vaak (70%) niet vrijwillig maar met een maatregel opgenomen (RM, CM of 
ZM).  Ongeveer de helft van de patiënten was reeds in zorg bij Mediant.  
Met hulp van medicatie, rust, systeeminterventies en een veilige omgeving wordt de crisis zo snel mogelijk 
gecoupeerd. Het doel is uiteraard altijd om separaties en andere vormen van dwang en drang te voorkomen, 
en wanneer het toch nodig is, dit zo kort als mogelijk te laten duren. Er wordt een systemische benadering 
gehanteerd, waarbij zowel het professionele systeem als het privésysteem worden betrokken. Mede hierdoor 
en door een proactief medicatiebeleid is het deze afdeling gelukt het aantal separaties fors te beperken maar 
dit vereist continue aandacht. 
 
De Helmer Es biedt naast de algemene stage in het basisdeel van de opleiding tot psychiater ook een 
beleidsstage.  
 
Omschrijving Stage 
Beleidsstage, vaak in dezelfde periode als het cursorisch onderwijs Beleidspsychiatrie en aan het einde van 
de opleidingsroute. 
Deze stage wordt ingepland op verzoek van de aios en in overleg met opleider, mentor en 
circuitmanagement. De inhoud wordt bepaald door de aard van het werk van een (toekomstig) psychiater i.c. 
binnen het circuit acute zorg en door de keus voor de beleidsopdracht. 
De lengte wordt in samenspraak bepaald en moet voldoende lang zijn om de beleidsopdracht af te ronden. 
 

 
Welke EPA komt specifiek aan de orde? 

 EPA 10: Leidinggeven aan een interprofessioneel team 
Samen met het interprofessioneel team zorg bieden voor de patiënten en zorg bieden voor het 
interdisciplinaire team, rust bewaren in hectiek. 
Beleidsopdracht uitvoeren en zorg dragen voor de borging hiervan. De leerdoelen worden in overleg 
met aios, opleider en supervisor van de beleidsstage vorm gegeven. De circuitmanager geeft 
toestemming voor deze stage binnen de Helmer Es. De leerdoelen zullen zich met name richten op: 
Organisatie, Samenwerken, Sociaal Maatschappelijk handelen, Professionaliteit en Kennis en 
wetenschap. 

 
Welke accenten, kan de aios kiezen 
Dit in samenspraak met (beoogd) aios, supervisor van de beleidsstage en opleider. 
HIC methodiek: opnames, intensieve samenwerking met crisisvoordeurteam in hetzelfde gebouw.  
Deze afdeling biedt een rijkgeschakeerd palet aan diagnostiek- en behandelmogelijkheden. 
Dwang en drang: gesloten en open milieus met goed opgeleid personeel met betrekking tot bejegening, 
veiligheid, de-escalatie methoden en voorkomen van separatie benadering.   
Herstel: een deel van de patiënten is al langer in zorg en komt van een andere behandelsetting. Een ander 
deel komt van huis en start op deze afdeling de klinische behandeling.  Hierbij heeft de psychiater zowel de 
rol van medisch-psychiatrisch specialist (met alle correlerende eisen op het gebied van diagnostiek en 
behandelmogelijkheden) als dat van vormgever en bewaker van het therapeutisch klimaat, zorgdrager voor 
veiligheid en coach/inspirator voor het behandel- en verpleegkundig team.  
Samenwerking met systeem. 
 
Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken en professionaliteit. 
 
Samenwerkingsrelaties 
Intern: bemoeizorg, crisisdienst, alle ambulante behandelteams, plaatsingsbureau, circuitmanagement, 
geneesheer-directeur, raad van bestuur, PVP, familie-ervaringsdeskundige, bureau herstel. 
Extern: huisartsen, politie, algemeen ziekenhuis ZGT en MST, Tactus verslavingszorg, VG-instellingen, CCE, 
KIB/CIB, v.d. Hoeven, apotheek, sociale partners. 
 
Wat maakt de afdeling speciaal 
De Helmer Es huisvest het crisis- en voordeurteam en de HIC/kliniek voor spoedeisende psychiatrie.  
Binnen de relatief kleine HIC wordt op gesloten en op open units hard en snel gewerkt om patiënten ondanks 
ernstige ziektebeelden en ingrijpende gebeurtenissen weer regie te geven over hun eigen leven en het 
herstellen. Dit vraagt veel van hen, hun systeem, en ons team in samenwerking met ketenpartners. Maar het 
is ook een hecht team waarin je mag leren en groeien. 
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De verschillende units en de verschillende groepen medewerkers kennen verschillende belangen, en 
(on)mogelijkheden en dit brengt een eigen dynamiek met zich mee. Daarnaast heeft het circuit acute zorg en 
daarbinnen de HIC een centrale en vitale functie binnen Mediant GGZ, dat stelt hoge eisen aan 
zorgvuldigheid van werken, transparantie en indiceren en brengt vele vormen van samenwerken met zich 
mee. Dit zal het werk van de aios op de HIC/Helmer Es, en zeker van die aios die kiest voor een 
beleidsstage, zeker kleuren.  
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Stageplaats    : Bemoeizorg  
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 
Bemoeizorg is een gedeelte van een gecombineerde stage, dit kan met ACT/Crisisdienst/FACT of een andere 
stage iom de opleiders 

Locatie Laaressingel 61, Enschede 

Capaciteit 300 aanmeldingen per jaar, begeleidingsduur ca 6 maanden  

Doelgroep Zorgwekkende zorgmijders in de psychiatrie 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste opleidingsjaar 

Teamsamenstelling Het team bestaat uit een psychiater en meerdere SPV-en. Er wordt 

intensief samengewerkt met bemoeizorg van Tactus verslavingszorg 

die bestaan uit  SPV-en en een GZ-psycholoog 

Thema’s Diagnostiek en behandeling bij verwardheid, verwaarlozing 

Ziektebeelden  Psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, cognitieve 
stoornissen, ASS 

Welke specifieke 
competenties.  

Communicatie, samenwerking, medische expertise 

Weekschema Wekelijks: 

8.30 – 9.00Generaalochtendrapport  

Maandagochtend: 8:30 tot 9:15 ochtendoverleg en indicatiestelling 

Donderdagochtend: 8:30 t/m 10:45 ochtendoverleg, indicatiestelling en 

evaluaties/behandelplannen  

Maandelijks:  

Externe overleggen en Multidisciplinaire Overleggen bij gemeenten 

Stage supervisor Dhr. D. IJland, psychiater 

Faciliteiten Kamer, computer, secretariële ondersteuning 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt gemaakt 

 
Algemene informatie 
Het bemoeizorgteam is ambulant onderdeel van de OGGZ en heeft als doel om zogenoemde zorgwekkende 

zorgmijders toe te leiden naar zorg. De taak is patiënten die oordeels onbekwaam zijn en derhalve geen 

adequate keuzes kunnen maken ten aanzien van (psychiatrische) zorg die ze nodig hebben, de juiste zorg te 

leveren of naar gepaste reguliere zorg toe te leiden. Daarmee wordt tevens gepoogd om overlast te 

verminderen en gevaar te voorkomen. 

 

Het bemoeizorgteam richt zich voornamelijk op zorgwekkende zorgmijders. Dit zijn veelal patiënten die een 

psychiatrische stoornis hebben maar geen hulp accepteren of niet inzien dat ze hulp nodig hebben. 

Meldingen komen vanuit allerlei instanties (politie, woningbouwcorporaties, huisartsen, Leger des Heils en 

andere zorginstellingen). Deze meldingen worden beoordeeld en wanneer op basis van de beschikbare 

gegevens indicatie is voor bemoeizorg zal er een bezoek gepland worden. Doel van het bezoek is om een 

inschatting van het psychiatrisch toestandsbeeld te maken; om een inschatting van het eventuele 

gevaar/overlast te maken en patiënt te verleiden om zorg te accepteren. Wanneer patiënt bereid is om zorg te 

accepteren zal hij toe- geleid worden naar het meest passende zorgprogramma.  

 

Omschrijving Stage  

De aios werkt binnen een multidisciplinair bemoeizorg team. De aios stelt indicaties voor bemoeizorg, gaat op 

huisbezoeken en doet diagnostiek. Start waar mogelijk (medicamenteuze)behandeling op, indiceert voor 

Wvggz maatregelen en voert gesprekken met patiënten om hen te kunnen toeleiden tot de juiste zorg. Ook 

stelt de aios duidelijke kaders indien er direct maatregelen genomen moeten worden.  
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Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van psychopathologie en co morbiditeit 

Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Diagnosticeren in omstandigheden met soms met beperkte gegevens 

Te indiceren voor bemoeizorg en de wijze van inzetten van bemoeizorg 

Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort 

2. Een therapeutische relatie onderhouden 

Indiceren en inzetten van andere interventies in zorgelijke situaties 
Meerdere gesprekstechnieken met vaak non-communicatieve patiënten 

Omgaan met transculturele aspecten in de psychiatrie  

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

Het adequaat interpreteren van en zo nodig inzetten van gerichte behandeling bij somatische 
klachten. Signaleren van somatische problemen en zo nodig actie ondernemen binnen de kaders van 
de wet.  

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

Farmacologische interventies Een systeemgesprek voeren 

5. Risicomanagement 

6. Suïcidaliteit beoordeling 

7. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg. Toepassen van Wvggz 

8. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

9. Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling. De rol van 

psychiater 

Samenwerken binnen het team en het netwerk 

Het geven van advies en consultatie binnen de keten 

10. Consultatie en advies geven aan derden rond patiënten met een psychotrauma 

Kunnen rapporteren naar instanties over de medische situatie van patiënten met oog voor de 

dynamiek, die daarmee samenhangt. 

Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 

 

Samenwerkingsrelaties 

De kracht van het bemoeizorgteam zit o.a. in het uitgebreide netwerk dat de hulpverleners hebben. Het team 

werkt samen met allerlei instanties buiten Mediant en is vaak vertegenwoordigd op Multi Disciplinaire 

Overleggen die vanuit wijkteams of gemeentes georganiseerd worden. Intern wordt veel samengewerkt met 

HIC (High Intensive Care) en FACT; extern met Code Rood2, politie, brandweer, vluchtelingenwerk, 

maatschappelijk werk, advocaten etc. 

 

Bemoeizorg is een vak apart. Niets is vanzelfsprekend. De combinatie van overlast/gevaar, (ernstige) 

psychiatrische problematiek en zorgmijdendheid doet een groot beroep op de creativiteit van de aios maar 

vereist ook een objectieve en professionele houding. Soms is er ruimte om wat langer de tijd te nemen om 

iemand te verleiden om in zorg te komen, andere keren zal er direct ingegrepen moeten worden. In 

bemoeizorg komen alle aspecten van de psychiatrie aan bod.  
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Stageplaats    : Pazzage, herstelgerichte zorg  
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Helmerzijde Enschede 

Capaciteit Locatie Enschede: gemiddeld 50 nieuwe patiënten per jaar. 

PaZZage Studio’s 32 bedden 

PaZZage Scherpenzeelhoek: 16 bedden + 2 BOR 

PaZZage Helmstede: 23 bedden 

Uitstroom naar begeleid en zelfstandig wonen.  

Doelgroep -Volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen vanaf 18 jaar waarbij 
meestal langdurige klinische zorg gericht op resocialisatie plaatsvindt. 
-Diagnostisch gaat het om alle klinische stoornissen, voornamelijk psychotische 
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ernstige stemmingsstoornissen 
-Het betreft veelal geen enkelvoudige maar complexe problematiek met co-
morbiditeit waarbij ook dubbel- en triple diagnose (psychiatrie, verslaving, en 
LVB) kan spelen. 
- Het kan ook gaan om volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische 
aandoeningen die een kortdurend resocialisatietraject aangaan. 
 

Duur stage 6,9 of 12 maanden, in overleg 

Teamsamenstelling Multidisciplinair team bestaand uit verpleegkundigen, agogen, psychologen en 

psychiater, VS, teammanager 

Weekprogramma Dagelijks: 

8.30-9.00 generaal ochtendrapport  

Wekelijks: 

Behandelplanbespreking 

Bijzonderhedenoverleg, uitgebreid afdelingsoverleg 

Aanmeld-/intakeoverleg 

Werkbegeleiding 

Stage supervisor F.J. Vruwink, psychiater 

Faciliteiten Werkkamer, PC, secretariële ondersteuning  

 

Algemene informatie 

Het circuit PaZZage biedt patiënten in de genoemde doelgroep ondersteuning op maat, zodat zij naar 

vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. Vertrekpunt is hierbij het stimuleren van maximale 

onafhankelijkheid van patiënten, vanuit de visie “Voor datgene wat jezelf kunt, hoef je niet afhankelijk te zijn”. 

Vaak zijn dit patiënten met ernstige psychische aandoeningen met een langdurige behandelgeschiedenis.  

 

Omschrijving stage 

De AIOS wordt behandelaar met een eigen caseload, waarbij de patiënten in deze caseload worden gewezen 

op eigen mogelijkheden, kansen in de omgeving en gestimuleerd, geprikkeld en uitgedaagd om de regie over 

de dag en de week verder (terug) te nemen. Dit gaat hand-in-hand met trainingen door verpleging en enkele 

therapievormen om vaardigheden en zelfvertrouwen van de patiënten te vergroten. 

De AIOS geeft richting aan het medische gedeelte van het begeleiden van het herstelproces en de 

behandeling van verschillende psychiatrische ziektebeelden bij voornamelijk patiënten met chronische 

aandoeningen. Hij/zij heeft daarbij oog voor de vaak bestaande polyfarmacie en is proactief bezig dit te 

verminderen. De AIOS past zich zo goed mogelijk aan bij het functieniveau van de patiënten. 

De AIOS bekijkt kritisch eerder gestelde diagnoses en doet waar nodig nieuwe en/of aanvullende diagnostiek 

en stelt behandeling daar op af. Ondertussen dient er rekening gehouden te worden met de juridische status 

van de patiënten en de mogelijkheden die dit biedt voor eventueel verplichte zorg. 
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Op deze stageplek is samenwerking erg belangrijk:  

- samenwerking binnen het team, waarbij er o.a. een grotere rol voor PB’er (verpleging) is weggelegd 

dan op de meeste klinische afdelingen,  

- intensieve samenwerking met medebehandelaars, 

- en multidisciplinaire samenwerking met andere afdelingen binnen Mediant (klinisch en ambulant) en 

met instellingen buiten Mediant 

Wat komt binnen de EPA’s specifiek aan de orde 

1 Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Vaardigheden op gebied van vroegsignalering 
Opstellen, evalueren en bijsturen van behandelplannen 

Het prioriteren van behandelvolgorde 

Zich bewust zijn van het belang van het therapeutisch milieu op de afdeling, leren dat milieu te 

betrekken bij de behandeling 

2 Een therapeutische relatie onderhouden 

Het vormgeven van het herstelproces bij mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden  

Het hanteren van de balans tussen overnemen (bij terugval) en het weer loslaten bij herstel van 

autonomie  

Het voeren van motiverende gesprekken 

3 Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

Signaleren van somatische problemen bij EPA patiënten 
Begeleiden, verminderen en voorkomen van somatische problemen bij chronisch medicatie gebruik.  
Herkennen, signaleren en behandelen van het gebruik van verslavende middelen door chronisch 
psychiatrische patiënten.  

4 Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

Herkennen en reduceren van polyfarmacie, instellen op medicatie van cliënten met chronische 

psychiatrische problemen. 

Herkennen en reduceren van medicatie verslaving o.a. benzodiazepines.  

5 Een systeemgesprek voeren 

Psycho-educatie geven aan patiënt en systeem  

6 Risicomanagement 

Crisispreventie en interventie bij patiënten met chronische psychiatrische problemen. 

7 Suïcidaliteit beoordeling 

8 Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

9 Interprofessionele consultvoering en overdracht 

Consultatie en advies geven aan derden  

10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team. 

De rol van coach/inspirator/psychiater van het afdelingsteam   

 

Samenwerkingsrelaties 

Circuits binnen Mediant, instellingen buiten Mediant zoals bijvoorbeeld Tactus verslavingszorg en diverse 

woonbegeleidingsaanbieders zoals RIBW. 

 

Wat maakt de afdeling speciaal? 

Niet zelden wordt gedacht dat patiënten met een langdurig psychiatrische geschiedenis het beste af zijn in 

een kliniek en gebaat zijn bij een zorgzame afdeling. Binnen het circuit PaZZage heerst een andere visie. Die 

visie gaat uit van versterking van mogelijkheden, van rehabilitatie en verzet zich tegen het stigma dat de 

patiënten blijvend afhankelijk zullen zijn. Tijdens deze stage leert de aios om vanuit een ander perspectief 

naar patiënten met een langdurig psychiatrisch verleden te kijken en kan daarbij profiteren van kennis en 

kunde van zeer ervaren collegae.  

 



28 
 

 

 

 
Stageplaats    : De Boerhaven, Centrum Persoonlijkheidsstoornissen 
verplichte stage of keuze stage : keuze stage 
 

Locatie Boerhaavelaan 69, Hengelo 

Capaciteit 1000 intakes per jaar 

Doelgroep Volwassenen, die door een combinatie van factoren (aanleg/erfelijke 

belasting, gevormde karaktereigenschappen en –vaak een 

opeenstapeling van- belastende gebeurtenissen in hun leven) klachten 

hebben gekregen of vastlopen op één of meer levensgebieden. 

Diagnostisch gaat het vaak om mensen met cluster A, B en C 
persoonlijkheidsproblematiek of stoornissen 

Duur stage Indien mogelijk bij voorkeur 9 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste opleidingsjaar 

Teamsamenstelling Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, cognitief 
gedragstherapeuten, systeemtherapeuten, GZ-psychologen,  SPV, vak 
therapeuten,  psychodiagnostisch medewerker, sociotherapeuten 
onderzoeksverpleegkundige, ervaringsdeskundigen 
41,39 FTE vaste en tijdelijke medewerkers 

Thema’s Schema gerichte therapie, MBT,GIT-PD en in de toekomst FACT 

Ziektebeelden  Persoonlijkheids stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD 
en PTSS 

Welke specifieke 
competenties.  

Communicatie, samenwerking, professionaliteit en medische expertise, 
mn psychotherapie 

Weekschema Maandag Verlengde intake Kliniek                  12:45-13.15 

                          Werkbegeleiding                              14:30- 15:30  

Dinsdag  Evaluatie (Poli)                               8:30-9.15 

                           Intake                                             9.15-10.45 

1e v.d. maand werkoverleg Dagkliniek                   8:30-9:15 

1e v.d. maand Beleidsvergadering                        16:00-17:00 

2e v.d. maand Intervisie                                         idem 

3e v.d. maand Professionalisering                         idem 

4e v.d. maand Casuïstiek / Intervisie                     idem                           

Donderdag Evaluatie (Poli)                               14:00-15:00 

              Intake                                              15:00-16:30 

              Verlengde intake Dagkliniek           10:00-11:00 

                HB-overleg                                      13:00-14:00 

Stage supervisor Dhr, A. Wijma, psychiater 

Faciliteiten Kamer, computer, secretariële ondersteuning 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt gemaakt 

 
Algemene informatie 

Het betreft een geïntegreerd Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen gevormd uit poliklinische-, deeltijd- en 

klinische afdelingen binnen Mediant, welke allen zijn gericht op het behandelen van patiënten met 

persoonlijkheidsstoornissen. Deze geïntegreerde afdeling biedt de context om ambulant (polikliniek of deeltijd) 

in dien mogelijk, en klinisch indien nodig de behandeling vorm te geven. Binnen deze afdeling wordt gewerkt 

vanuit de schemagerichte en de op mentaliseren gebaseerde visie, op de GIT-PD.  

Daarnaast bestaat expertise op gebied van psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte 

therapie, (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR, steunende/ik-versterkende therapie en 
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vaardigheidstrainingen.  Verder kan een geïntegreerd behandelaanbod worden gecreëerd  middels bijdragen 

van overige  behandelaren zoals vak therapeuten en SPV-en. 

 

 

 

Omschrijving Stage 

De aios verricht intakes, doet diagnostiek en geeft inhoud en richting aan het behandelplan. Daarbij neemt de 

aios deel aan de patiëntgebonden vergaderingen. De aios verricht therapeutische interventies in de vorm van 

verschillende  (groeps-) psychotherapieën en/of het geven van vaardigheidstrainingen als co-therapeut. 

Daarnaast  houdt de aios medicatiespreekuur. De aios draait mee in het voorwachtrooster tijdens 

kantooruren.  

 

Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1.Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van persoonlijkheids stoornissen en andere gerelateerde 

psychopathologie en co morbiditeit. 

Het verschil tussen psychiatrische en procesmatige diagnostiek 

Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort 

              2. Een therapeutische relatie onderhouden.  

- Zichzelf in te zetten als psychotherapeutisch instrument  

- Omgaan met de autonomie van de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis 

- Om te gaan met tegen-overdrachtsgevoelens 

- Verscheidene visies op persoonlijkheidsproblematiek , persoonlijkheidsstoornissen en co morbiditeit 

bij persoonlijkheidsproblematiek 

- Om gaan met parallelle processen die op kunnen treden rond de zorg van personen met 

persoonlijkheidsproblematiek  

- Omgaan met (trans)-culturele aspecten in de psychiatrie bij mensen met 

persoonlijkheidsstoornissen 

3. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren. Medicatie bij pat. met persoonlijkheidsstoornissen 

voorschrijven. Farmacotherapeutische interventies bij diverse problematiek/co-morbiditeit bij 

persoonlijkheidsstoornissen. 

4. Farmacologische interventies bij depressies, psychoses, dissociaties 

5.Een systeemgesprek voeren, Omgevingsinterventies. Werken binnen een therapeutisch klimaat en 

kan kennismaken met de dynamiek van een klinische psychotherapeutisch milieu 

6.Risicomanagement 

             7.Suïcidaliteit beoordeling 

8.Interprofessionele consultvoering en overdracht. - Consultatie geven aan andere instellingen rond 

persoonlijkheidsproblematiek 

9.Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling, De 

behandelinhoudelijke positie in de rol van psychiater innemen, binnen een multidisciplinair team en in 

de samenwerking met ketenpartners, Positie in te nemen ten opzichte van managers in de zorg en 

patiënten belangen, behandelinhoudelijke belangen en financiële belangen af te wegen. Op het eind 

van de stage kent de aios de rollen en kan daar professioneel mee omgaan 

10.Kunnen rapporteren naar instanties over de medische situatie van patiënten met oog voor de 

dynamiek, die daarmee samenhangt. 

Welke leerlijnen kan de AIOS hier verder ontwikkelen. 

Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 
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Samenwerkingsrelaties 

Er wordt samengewerkt aan de voordeur, tijdens of na behandeling met andere ambulante en klinische 

(behandel)teams binnen Mediant, met huisartsen of praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (doorgaans 

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen), met wijkteams, AMW en andere sociaal-maatschappelijke 

instellingen, Bureau Jeugdzorg, vrijgevestigde collegae of het Algemeen Ziekenhuis (meestal met de afdeling 

Psychiatrie aldaar). Daarnaast wordt samengewerkt met (andere) gespecialiseerde psychotherapeutische 

klinieken, herstellingsoord, instelling voor psychosomatische aandoeningen, kliniek intensieve behandeling 

(KIB), forensisch psychiatrische instelling en de zwakzinnigenzorg. 

 

Wat maakt de afdeling speciaal? 

Complexe persoonlijkheidsproblematiek en de (complicaties die) behandeling met zich mee brengt. Het geeft 

de aios de mogelijkheid om tijdens deze intensieve stage zich bewust te worden van eigen handelen, het 

handelen van anderen en de gevolgen hiervan. Overdracht-tegenoverdrachts-fenomenen en 

parallelprocessen zijn binnen deze setting voortdurend van belang.  
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Stageplaats    : Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage 
 

Locatie De Opmaat, Laan van Driene 101 in Hengelo 

Capaciteit ASS/ADHD-team: ± 500 cliënten  
VG-GGZ-poli: ±125 cliënten 

Doelgroep Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis AD(H)D/ ASS 
Volwassenen met een verstandelijke beperking (IQ 50-85), in 
combinatie met psychiatrische problematiek 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute Na het eerste opleidingsjaar 

Teamsamenstelling GGZ-Arts, psychiater, GZ-psycholoog, basispsycholoog,, SPV, 
ervaringswerker, verpleegkundig specialist, ambulant verpleegkundige 

Thema’s Diagnostisch onderzoek, (mede)behandeling, consultatie en advies 

voor volwassenen (18 tot 60 jaar) met een vastgestelde hoofddiagnose 

van autisme, AD(H)D of lichte verstandelijke beperking. 

 

Ziektebeelden  Het COS richt zich op drie doelgroepen: 

 Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)  

 Een Attention Deficit (& Hyperactivity) Disorder (AD(H)D) 

 Een verstandelijke beperking (IQ van 50-85) met psychiatrische 

problematiek 

 

Welke specifieke 
competenties.  

Communicatie, Professionaliteit, Samenwerking, Medische expertise. 

Weekschema Dagelijks 
8.30-9.00 urgent cliëntenoverleg 
Wekelijks: 
Intake- en behandelplanbespreking 
Maandelijks: 
Intervisie, deskundigheidsbevordering, werkoverleg 

Stage supervisor Tot 31-5-20 was Hr. M. Platte, psychiater werkzaam momenteel 
vacaturestelling 

Faciliteiten Eigen werkkamer, PC, secretariële ondersteuning 

Aanwezigheid inwerkschema Wordt ingevuld 

 
Algemene informatie 
 
Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Twente (COS) biedt diagnostisch onderzoek, 

(mede)behandeling, consultatie en advies voor volwassenen (18 tot 60 jaar) met een vastgestelde 

hoofddiagnose van autisme, AD(H)D of lichte verstandelijke beperking. 

Het COS richt zich op drie doelgroepen: 

 Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)  

 Een Attention Deficit (& Hyperactivity) Disorder (AD(H)D) 

 Een verstandelijke beperking (IQ van 50-85) met psychiatrische problematiek 

Ten aanzien van alle drie doelgroepen geldt dat specialistische expertise aanwezig is.  

Het centrum biedt poliklinische behandeling voor cliënten (en diens naasten) met ADHD en ASS-problematiek 

en diagnostisch onderzoek en behandeling voor cliënten (en diens naasten) met LVG en psychiatrische 

diagnoses waarbij ketenpartners (veelal begeleidende instanties) worden betrokken. 

Omschrijving Stage 

De aios doet tijdens de stage mee in intakes, om vervolgens de focus te leggen op het opdoen van kennis en 

ervaring met betrekking tot specialistische (multidisciplinaire) diagnostiek en behandelmogelijkheden van 

patiënten met een ontwikkelingsstoornis maar ook algemene principes van goede psychiatrie. Binnen het 
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centrum wordt een breed scala aan groepsbehandelingen geboden. De aios zal kennismaken met deze 

activiteiten, zodat hij hiervoor correct kan indiceren. Tevens neemt de aios deel aan een deel van deze 

groepsbehandelingen als co-therapeut. De aios zal betrokken worden bij de consultatieve activiteiten van het 

centrum en zal aan het eind van de stage (als ware hij al psychiater) intakes van collega-hulpverleners mee-

beoordelen en indicaties voor nader onderzoek of behandeling stellen en deze (gedeeltelijk, als onderdeel 

van het team) uitvoeren.   

 
Welke EPA’s komen specifiek aan de orde 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Het herkennen en diagnosticeren van ASS/ADHD en andere gerelateerde psychopathologie en co- 

morbiditeit 

a. Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van ASS, AD(H)D en VG-GGZ. 

b. Het indiceren voor specifiek (psycho)diagnostisch onderzoek naar aanwezigheid en 

behandelbaarheid van ontwikkelingsstoornissen.  

c. Het indiceren voor groepstherapieën. 

d. Het integraal benaderen bij diagnostiek en behandeling.  

e. Het onderscheiden van oorzakelijke en onderhoudende factoren. 

f. Het beoordelen van en begeleiden bij suïcidaliteit bij personen met een ontwikkelingsstoornis.  

g. Inzicht krijgen in de complexiteit die vaak bij deze doelgroep hoort 

h. Kan een behandelplan opstellen en fasering in de behandeling aangeven. 

i. Kan de vereiste richtlijnen toepassen 

2Een therapeutische relatie onderhouden Behandelen van autismespectrumstoornissen, 

aandachtstoornissen en LVG met een of meerdere verdere psychiatrische diagnoses. 

a. Psycho-educatie geven aan de cliënt en diens systeem. 

b. Een motiverend gesprek voeren.   

c. De noodzaak van een signaleringsplan herkennen en dit opstellen.  

d. De mogelijkheden en beperkingen van psychiatrische hulpverlening kritisch beschouwen. 

e. Met ethische vraagstukken omgaan die kunnen spelen bij de behandeling en is zich hierbij 

bewust van overdracht en tegenoverdracht fenomenen. 

f. Omgaan met transculturele aspecten in de psychiatrie bij mensen met ASS/ADHD 

3Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

g. Het adequaat interpreteren van en zo nodig inzetten van gerichte behandeling bij somatische 

klachten bij cliënten met ASS/ADHD. Adequaat lichamelijk onderzoek verrichten en de 

uitkomsten interpreteren.  

h. Bijkomende en primaire somatische stoornissen diagnosticeren en integreren in de 

behandeling.  

i. Werkt hierbij samen met somatisch artsen en specialisten. 

j. Maakt op gepaste wijze gebruik van aanvullende diagnostische mogelijkheden.  

27. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren. Farmacologische interventies bij ASS/ADHD, Kan een 

adequate medicamenteuze behandeling uitvoeren, o.a. rekening houdend met polyfarmacy, risico 

bijwerkingen en verslaving .  

28. Een systeemgesprek voeren. De invloed van het systeem beoordelen en het systeem betrekken in de 

behandeling.  

Ambulante begeleiding en andere outreachende zorg regelen 

29. Risicomanagement 

30. Suïcidaliteit beoordeling 

31. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg Het bieden van consultatie en advies aan externe 

hulpverleners, waaronder huisartsen en onderwijsinstellingen (w.o. UT). Samenwerken met andere 

disciplines en in de keten. 
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32. Interprofessionele consultvoering en overdracht. Consultatie en advies geven aan derden rond 

patiënten met een ASS/ADHD en verstandelijke beperking.  

Kunnen rapporteren naar instanties over de medische situatie van patiënten met oog voor de 

dynamiek, die daarmee samenhangt. 

33. Adviseren van teamleden in multidisciplinair overleg en richting geven aan de behandeling. 

Functioneren als psychiater in een multidisciplinaire setting en binnen de keten rond 

ontwikkelingsstoornissen. 

 
Welke leerlijnen kan de aios hier verder ontwikkelen 
 
Alle drie de leerlijnen: medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken als professionaliteit komen tijdens 

deze stage aan de orde. 

 
Samenwerkingsrelaties 
 
Gerelateerd aan de VG-GGZ-poli wordt intensief samengewerkt met de ketenpartners MEE-Twente, stichting 

Aveleijn, Twentse Zorgcentra en Trajectum. 

Gerelateerd aan de activiteiten rond ASS/ADHD wordt samengewerkt met (intern) circuit Jeugd en (extern) 

met Bureau Studenten Psychologen van Universiteit Twente,   

Ten aanzien van psychodiagnostisch onderzoek wordt samengewerkt met PACT. 

 
Wat maakt de afdeling speciaal 
 
Het COS  is een afdeling waar de kennis en expertise op het gebied van ontwikkelingsstoornissen bij elkaar is 

gebracht tot één specialistisch centrum dat onderscheidend is op het gebied van diagnostiek en behandeling 

van ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Deze afdeling wordt breed herkend als centrum waar 

complexe diagnostische vragen een onderbouwd antwoord krijgen.  
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Stageplaats    : ABC, Centrum voor jongeren met een psychose 
Verplichte stage of keuze stage : keuze stage  
 

Locatie Helmerzijde 

Capaciteit 50 opnames op de klinische afdeling per jaar, incl. BOR.  65 ambulante 
intakes per jaar. 10 bedden 

Doelgroep Jongeren en jongvolwassenen tot 28 jaar met een psychotische stoornis 

Duur stage 6 maanden  

Positie in opleidingsroute profileringsstage 

Teamsamenstelling Een psychiater, twee GZ-psychologen, een SPV-er, een 
verpleegkundige specialist, een verpleegkundige specialist i.o., een 
trajectbegeleidster, een agogisch ambulant hulpverlener, een 
teammanager, een SPH en verpleegkundigen 

Thema’s Farmacotherapie, psychoeducatie individueel en in groepen, CGT 
individueel en in groepen (meta-cognitieve training) 

Ziektebeelden  Psychotische stoornissen  

Welke specifieke 
competenties.  

Behandeling van psychotische stoornissen bij jonge volwassenen, 
begeleiding bij vragen op alle domeinen (wonen, werken/school en 
sociaal) 
Behandeling van co morbide stoornissen zoals verslaving, affectieve 
psychosen, ADHD, Psychotraumatas  
Vroeg detectie en behandeling van UHR (ARMS) 

Weekschema Dagelijks:  

Ochtend rapport, daarna overleg ambulant en klinisch  

Wekelijks:  

Maandagmiddag behandelplanbespreking polikliniek 

Maandagochtend vroegdetectie (CAARMS) overleg 

Na afspraak behandelplanbespreking kliniek.  

Donderdag bijzonderheden overleg 

Stage supervisor Dr. J. Kurkamp, psychiater 

Faciliteiten Kamer, computer, secretariële ondersteuning. Onderzoeksruimte 

 
Algemene informatie 
ABC, een centrum voor jongeren met een psychose, biedt zorg aan jongeren en jongvolwassenen tot 28 jaar 

met een psychotische stoornis en veelal voor het eerst optredende psychotische problematiek en at risk 

mental state. De behandeling, volgens richtlijnen, wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd (poliklinisch) en 

bestaat uit een multidimensionaal therapieprogramma met individuele- en groepstherapie. Een tijdelijke 

opname en behandeling op de klinische afdeling van ABC Twente (10 bedden) behoort tot de mogelijkheden. 

De diagnostiek en  behandelmogelijkheden zijn uitgebreid en bestaan kort samengevat uit: uitgebreide 

integrale diagnostiek, diagnostiek van suïcidaliteit, opstellen crisisplan, psycho-educatie zowel voor de patiënt 

als de naastbetrokkenen, seksuele voorlichting en educatie, cognitieve gedragstherapie, metacognitieve 

training, farmacotherapie, EMDR, PMT, bewegingsactivering, leefstijl coaching, steunende- en structurerende 

begeleiding, en rehabilitatie. De meeste interventies kunnen zowel individueel als groepsmatig gegeven 

worden. Tevens richt ABC zich op vroegdetectie van psychiatrische stoornissen.  

 
Omschrijving Stage 
De aios verricht integrale diagnostiek van psychiatrische patiënten met psychotische problematiek. 

Onderdelen hiervan zijn gesprekken met  de patiënt, hetero-anamnese, systeemgesprekken, somatische 

onderzoeken; indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek en ook het 

verzamelen en interpreteren van verpleegkundige observaties. Om vervolgens te  komen tot een integraal 

behandelplan en uitvoering ervan waarin aandacht is voor alle belangrijke factoren.  

Zelf uitvoeren door de aios van psychotherapeutische behandelingen (CGT, systeemtherapie) en participeren 

in één van de groepen. Richtlijnen Farmacotherapie waarin aandacht is voor alle belangrijke factoren, zoals 

werking, bijwerkingen, wisselwerking en contra-indicatie.  

Het doen van onderzoek behoort tot de mogelijkheden.  
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Wat komt binnen de EPA’s specifiek aan de orde 
1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

Integrale diagnostiek uit te voeren, herkennen van vroeg signalen, psychotische en post-psychotische 
symptomen. 
een behandelplan op te stellen en fasering in de behandeling aangeven. 
de aangepaste richtlijnen schizofrenie/psychose  toe te passen.  
integrale behandeling, zowel biologisch, psychologisch en verrichten van omgevingsinterventies van 
patiënten met een vroege psychose te indiceren en hier uitvoering aan te geven 

2. Een therapeutische relatie onderhouden 
Motiverende gesprekken voeren met patiënten met een vroege psychose psychotherapeutische 
behandeling uitvoeren bij patiënten met een vroege psychose 
Meta cognitieve training (CGT) geven aan bij patiënten met een vroege psychose 

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 
herkennen en behandelen van onderliggende somatische problemen.  

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 
een adequate medicamenteuze behandeling uit te voeren, rekening te houdend met co-morbiditeit, 
polyfarmacie, risico bijwerkingen, metabol syndroom en verslaving bij jongeren.  

5. Een systeemgesprek voeren 
Psycho-educatie geven aan patiënten met  een vroege psychose inclusief systeem 

6. Risicomanagement 
Risico-inschatting en risicomanagement 
meerdere patiënten te overzien en richting te geven  

7. Suïcidaliteit beoordeling 
suïcidaliteit en doodswensen te diagnosticeren en de jongeren hierin serieus nemen.   

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 
Bij jonge cliënten met een eerste psychose.  

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht 
10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team. 

Functioneren als psychiater in een interprofessioneel team met meerdere regiebehandelaren. 
 
Samenwerkingsrelaties 
Het centrum werkt in de beleidsontwikkeling én uitvoering met veel organisaties in de regio samen op het 

gebied van nazorg, dagbesteding, arbeidstraining en woonbegeleiding. Het centrum werkt t.b.v. onderzoek 

samen met meerdere ggz-instellingen in Nederland en het Rob Giel Onderzoekscentrum en neemt deel aan 

Phamousproject. Verder werken het centrum samen met  Tactus , instelling voor verslavingszorg. 

 
Wat maakt de afdeling speciaal 
ABC Twente is een gespecialiseerd centrum voor jongeren met een eerste psychose voor de hele regio 

Twente en heeft vanwege opgebouwde expertise een bovenregionale positie opgebouwd. In dit centrum 

maakt de aios kennis met de laatste inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van jongeren 

met een psychose. Hij leert alles over de toepassing van medicatie, de inzet van therapievormen en leert om 

te gaan met alle facetten van een (voor de jongeren en hun omgeving) gewijzigd toekomstperspectief. 


