Programma voor
praktijkondersteuners
(POH-GGZ)

Sinds 2008 wordt de POH-GGZ bij de huisarts ingezet om patiënten met psychische of psychosociale problemen te
helpen. De praktijkondersteuner richt zich op het geven van advies en voorlichting en op kortdurende behandelingen.
Als het nodig is kunnen patiënten worden doorverwezen naar de basis of specialistische ggz. Een goede samenwerking
tussen de praktijkondersteuner en de SGGZ is cruciaal voor de patiënt. Om aan deze samenwerking een zinvolle
bijdrage te leveren heeft Faas Psychologie speciaal voor praktijkondersteuners een inspirerend programma ontwikkeld.
Tijdens vijf lunchsessies nemen de specialisten van Faas Psychologie u mee in een aantal belangrijke psychologische
onderwerpen. De doelstelling is om uw kennis over psychische stoornissen op te frissen of te verbreden. En, u mee te
nemen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelvormen. Tijdens de sessies is er ook ruimte om kennis
te delen en actuele casussen met elkaar te bespreken.

Wanneer
- Sessie 1: Datum (31-10-2022) van 12.00 – 13.30 uur
- Sessie 2: Datum (28-11-2022) van 12.00 – 13.30 uur
- Sessie 3: Datum (19-12-2022) van 12.00 – 13.30 uur
- Sessie 4: Datum (16-01-2023) van 12.00 – 13.30 uur
- Sessie 5: Datum (13-02-2023) van 12.00 – 13.30 uur

Wat komt er in de cursus aan bod?
De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Seksuologie en behandelvormen
2. Angst & Depressie en behandelvormen
3. Trauma en behandelvormen
4. Eetstoornissen en behandelvormen
5. Persoonlijkheidsproblematiek en behandelvormen

Voor wie
Voor praktijkondersteuners (POH-GGZ) die meer willen weten over psychische stoornissen en de laatste
behandelmogelijkheden.

Waar
Faas Psychologie
Herenstraat 2
2271 CG te Voorburg

Praktische informatie
Kosten: EUR 150,- (5 lunchsessies, inclusief lunch)
Aantal deelnemers: 10 - 20

Programma
Sessie 1 | 31-10-2022 | thema: Seksuologie | ‘Let’s talk about sex’
Spreker: Ariane Faas - klinisch psycholoog/ seksuoloog NVVS i.o.
Tijdens deze lunchsessie gaat het over hoe je als POH-GGZ omgaat met vragen op het gebied van seksualiteit.
Je leert om seksuele problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en indien nodig te verwijzen.
Sessie 2 | 28-11-2022 | thema: Angst & Depressie | ‘Grip op je dip’
Spreker: Hella Bouma - psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
Tijdens deze lunchsessie wordt stilgestaan bij het herkennen van depressieve- en angstklachten. Verschillende
behandelvormen komen aan bod. Je leert waar je op moet letten en wanneer het belangrijk is om te verwijzen.
Sessie 3 | 19-12-2022 | thema: Persoonlijkheidsproblematiek | ‘Zo ben ik nu eenmaal?’
Spreker: Marion Romijn – Bosch - klinisch psycholoog/ psychotherapeut
Tijdens deze lunchsessie wordt besproken wat aanwijzingen kunnen zijn voor persoonlijkheidsproblematiek en
hoe je dit bespreekbaar kunt maken. Verschillende behandelvormen worden besproken en mogelijkheden voor
verwijzing.
Sessie 4 | 16-01-2023 | thema: Eetstoornissen | ‘Food for thought’
Spreker: Chantal Kamminga - klinisch psycholoog/ psychotherapeut
Doel van deze lunchsessie is het vroegtijdig herkennen van eetstoornissen in de huisartspraktijk. Hoe kun je
eetstoornissen bespreekbaar maken en patiënten motiveren voor behandeling? Welke eetproblemen kunnen binnen de
huisartspraktijk behandeld worden, welke behandelvormen zijn er en wanneer (snel) verwijzen?
Sessie 5 | 13-02-2023 | thema: Trauma | ‘Traumaklachten? Weg ermee!’
Spreker: Annemieke Driessen - klinisch psycholoog/ psychotherapeut
Tijdens deze lunchsessie wordt stilgestaan bij het herkennen van (complexe) PTSS en andere klachten die het gevolg
zijn van traumatische ervaringen. Verschillende behandelvormen komen aan bod. Je leert waar je op moet letten
en wanneer het belangrijk is om te verwijzen voor traumabehandeling.

