Psychosociale Basiskennis PLATO
Bodymind Opleidingen verzorgt de bijscholing Psychosociale
Basiskennis volgens de eisen van de belangrijkste zorgverzekeraars en de koepelorganisaties waarbij de meeste complementaire zorgverleners aangesloten zijn. Per 1 januari 2017 dienen alle
complementaire zorgverleners in het veld aan deze eisen te voldoen om nog voor vergoeding in aanmerking te komen. De bijscholing is als ‘HBO Conform’ geaccrediteerd door de SNRO.
De bijscholing is onderverdeeld in drie delen. Elk onderdeel wordt gegeven door
een specifiek deskundige docent en wordt afzonderlijk getoetst. In alle onderdelen
wordt gewerkt met kennisoverdracht, oefeningen en casuïstiek. Daarmee wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij de eigen praktijkvoering. De onderdelen zijn ook
afzonderlijk te volgen.

Trainers
Sigrid Paulussen geeft het onderdeel Medische Basiskennis (8 dagen). Naast anatomie, fysiologie en pathologie
wordt enkele dagen aandacht besteed aan zaken als wetgeving, organisatie van de gezondheidszorg, samenwerking
en grenzen van het eigen vak. Sigrid heeft van 2004-2012 als huisarts gewerkt. Sinds 2012 werkt zij als docente. Ze
geeft al enkele jaren les in Medische Basiskennis bij Bodymind Opleidingen.
Lonneke Albers geeft het onderdeel Psychologie (3 dagen). Daarin krijgt met name de ontwikkelingspsychologie
aandacht, naast therapeutische basisvaardigheden als gespreksvoering. Lonneke is psychologe en aangesloten bij de
sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen (LWP), waarvan ze lange tijd voorzitter is geweest.
Boris van der Hijden geeft het onderdeel Psychiatrie (9 dagen). Er is veel aandacht voor psychopathologie aan de
hand van de nieuwe DSM-V typologie, maar ook de reguliere context van het ontstaan van een psychiatrische ziekte komt in beeld. De psychiatrische behandelmethoden worden behandeld en gaandeweg komen hierbij de risicofactoren in het werken met cliënten naar voren. Ook is er aandacht voor het overleg met collega’s binnen en buiten
de eigen beroepsgroep. Boris is arts met werkervaring in de zorg voor asielzoekers, intra- en extramurale psychiatrie
en bedrijfsgeneeskundige preventieve gezondheidszorg.

Praktisch
Doelgroep: psychosociale zorgverleners die zich bij willen scholen volgens de PLATO-normen.
Prijs: 20 dagen €2950, 5% korting bij betaling in een termijn, leden van de beroepsvereniging SBLP krijgen 7,5%
korting, studenten aan een van de opleidingen aangesloten bij NVLP en/of SBLP krijgen tot maximaal 1 jaar na hun
afstuderen 15% korting. Medische Basiskennis los 8 dagen €1250, Psychologie los 3 dagen €475, Psychiatrie los 9
dagen €1375. Alles met dezelfde kortingsregelingen.
Data: zie voor de data van de verschillende modules de website.
Locatie: Johannescentrum, op loopafstand van NS-station Utrecht Overvecht.
Accreditatie: de bijscholing voldoet aan de PLATO-normen. Accreditatie als ‘HBO Conform’ verleend door de
SNRO.
Informatie en inschrijving: Tel: 010-4667625,
E-mail: info@bodymindopleidingen.nl, Internet: www.bodymindopleidingen.nl

