
 

Basiscursus voor psychologen

in de ouderenzorg

vrijdag 17 september, 15 oktober, 19 november, 
17 december 2021 en 14 januari 2022



inleiding
De ouderenzorg is een zich snel ontwikkelende sector van de gezondheidszorg 
waar veel behoefte is aan psychologische expertise. Speciaal voor psychologen 
die recent in de ouderenzorg zijn komen werken heeft GERION een basiscursus 
ontwikkeld.

doelstelling
Het doel van de cursus is psychologen een stevige basis te bieden voor het werken 
in de ouderenzorg.

doelgroep
Psychologen die recent in de ouderenzorg zijn komen werken, variërend van pas 
gestart tot enkele jaren.

Kennis en vaardigheden
We zien dat er in de ouderenzorg recent afgestudeerde psychologen werkzaam 
kunnen zijn die de gebruikelijke tweejarige post-academische opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog - die volgens het BIG-register vereist is om als 
zelfstandig psycholoog in de gezondheidszorg te kunnen functioneren - nog niet 
hebben gevolgd. Dit is vooralsnog niet geheel te voorkomen vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en een tekort 
aan opleidingsplaatsen in de ouderenzorg. Supervisie van ervaren collega’s is 
voor deze psychologen onmisbaar, evenals gerichte scholing. De basiscursus voor 
psychologen in de ouderenzorg kan hen daarbij op weg helpen. Maar ook voor 
gezondheidszorgpsychologen met de nodige werkervaring in een andere setting is 
het niet altijd gemakkelijk snel de weg te vinden in de ouderenzorg. Deze cursus 
kan ook hen een snelle introductie geven in hun nieuwe werkveld.

opzet van de cursus
De cursus bestaat uit vijf dagen verspreid over 4 maanden. Door deze fasering is 
er gelegenheid voor voorbereidingsopdrachten en oefening in de praktijk. Voor 
iedere cursusdag kan de cursist rekenen op gemiddeld een dag voorbereiding en 
zelfstudie. 
De omvang van de cursusgroep blijft beperkt tot maximaal 16. Dit geeft ruimte om 
in te kunnen spelen op individuele leerdoelen en voor toepassing van verschillende 
onderwijsvormen zoals vaardigheidstraining, intervisie en rollenspel. 

cursusbegeleiding 
Debby van Rhijn, gezondheidszorgpsycholoog Zorgspectrum Nieuwegein
Brenda Jansen-Nelissen, gezondheidszorgpsycholoog Kennemerhart Haarlem

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang worden administratiekosten  
à € 50,00 in rekening gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
De algemene voorwaarden van GERION zijn van toepassing (zie www.gerion.nl)
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De inhoud van de cursus is terug te voeren op drie hoofdthema’s:
ouderenzorg, kerntaken van de psycholoog en beroepsaangelegenheden. 

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:
• ouderenzorg in historisch perspectief
• zorgvisies
• multidisciplinaire samenwerking en methodisch werken
• de plaats van de psycholoog in het zorgproces
• het diagnostisch proces 
• behandeling en begeleiding
• teambegeleiding
• scholing en psycho-educatie
• taakomschrijving en praktijkvoering
• beroepsethiek in de ouderenzorg
• vakinhoudelijke ontwikkeling

Benodigde literatuur
• ‘Handboek Ouderenpsychologie’, MT Vink, Y Kuin, G Westerhof, S Lamers, 
    AM Pot (red). De Tijdstroom, Utrecht, tweede herziene druk 2017.

Verder zal er literatuur worden aangereikt tijdens de cursus. 

reacties van cursisten
• ‘een zeer goede basis voor de beginnende psycholoog’
• ‘erg leerzaam en precies wat ik nodig had’
• ‘veel handvatten voor in de praktijk’
• ‘deskundige leiding, actuele onderwerpen en genoeg ruimte voor eigen inbreng’
• ‘erg volledig en prettige werkvormen’

Data: Vrijdag 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december 2021 
 en 14 januari 2022
Tijd: 09.30-16.30 uur 
Plaats: GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam
Kosten: € 1450,00 (inclusief koffie/thee en lunch)
Deelnemers: maximaal 16 

Online inschrijven via www.gerion.nl


