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Welkom
Namens het hele team: gefeliciteerd en welkom bij de Con Amore familie! Deze studiegids zal je
meer duidelijkheid bieden over hoe je de komende maanden te werk kunt gaan. Voordat we hier
induiken, willen we je graag iets meer vertellen over het ontstaan van het familiebedrijf.
De naam ‘Con Amore’ komt voort uit een Italiaanse muziekterm die betekend ‘met liefdevolle aandacht’. Als er bij een stuk muziek ‘Con Amore’ staat, dient dit met liefdevolle aandacht
gespeeld te worden. Dat is ook precies wat oprichter Albert Jansen 30 jaar lang miste in zijn vak
als antroposofisch huisarts: liefdevolle aandacht. In zijn praktijk werkte Albert als huisarts met
therapeuten nauw samen en hij kende de kracht van deze verbinding.
Vanuit de wens om de reguliere en complementaire zorg met elkaar te verbinden, is Con Amore
opgericht, zodat er een betere zorg kan ontstaan. Zorg met aandacht, die verbindt, die handelt
vanuit het hoofd én het hart. Een zorg die de cliënt in zijn geheel centraal stelt in de zoektocht
naar gezondheid, geluk, balans en heling.
Met onze opleidingen willen we een bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarbij complementaire en reguliere geneeskunde intensief samenwerken. Wij doen dit door onze studenten
in hun kracht te zetten middels hoogwaardige, geaccrediteerde opleidingen, waarin we wetenschappelijke kennis combineren met een holistisch mensbeeld. We bieden hiermee een stevige
basis voor toekomstige en werkende gezondheidsprofessionals.
Het overbrengen van kennis is niet zozeer het doel, maar eerder het middel om onze missie te
realiseren: een integrale geneeskunde, waarbij medische en complementaire zorgprofessionals
op voet van gelijkheid en met liefde voor het vak, met elkaar samenwerken.
Met deze instelling gaan we samen aan de slag, het resultaat staat daarmee vast: het wordt een
feest en een groot succes.
We wensen je heel veel leerplezier toe!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Inhoud van de
opleiding

Het curriculum bestaat uit 12 interactieve lesdagen (van 9.00 tot 17.30 uur) die zijn onderverdeeld in vier modules:
1.
2.
3.
4.

Algemene Basiskennis
Psychosociale Basiskennis
Medische Basiskennis
Alarmsymptomen

Hiernaast volg je een thuisstudie via de online leeromgeving. Meer dan 1500 studievragen leiden
je door de stof heen en leren je wat de hoofd- en bijzaken zijn.

Kanttekening voor:
Psychosociale Basiskennis Thuisstudie studenten
De Psychosociale Basiskennis Thuisstudie is een vereenvoudigde versie van onze opleiding. Je
werkt in eigen tijd en tempo in onze online leeromgeving. Je volgt dus geen klassikale of online lessen en je wordt niet getoetst. Je krijgt voor de thuisstudie geen geaccrediteerd CPION of
SNRO, maar wel een certificaat van afronding. De informatie in deze studiegids over de klassikale lessen, casuswerkboek en portfolio, examens en alarmsymptomenles zijn op jou (nog) niet
van toepassing en mag je overslaan. Wanneer de thuisstudie goed bevalt, nodigen we je graag
uit om door te stromen naar de volledige opleiding met de verdiepende (online of fysieke) lessen.
Voor vragen hierover kun je altijd bij onze studiecoaches terecht.
Psychosociale Basiskennis Online studenten
De Psychosociale Basiskennis Online opleiding is inhoudelijk gelijk aan de reguliere klassikale
opleiding. De lessen worden gegeven via Zoom en de toetsen worden afgenomen via ons digitale
toetsingssysteem iQualify. Bij slagen ontvang je een diploma van 44 ECT’s.
PsBK-vervolg studenten
De Psychosociale Basiskennis vervolgopleiding is voor studenten die al een diploma Medische
Basiskennis (MBK) op zak hebben, of een (beroeps)opleiding hebben gedaan waarin voldoende
Medische Basiskennis aan bod is gekomen. Bij de Psychosociale Basiskennis vervolgopleiding
ben je vrijgesteld van de module Medische Basiskennis (= twee lessen). De informatie in de studiegids over deze module mag je dus overslaan.
Let op! Heb je de Medische Basiskennis niet bij ons gedaan? Dan mis je door deze vrijstellingen
een stuk uitleg over gespreksvaardigheden en de manier waarop wij casussen behandelen. Om
dit te ondervangen maak je in je online leeromgeving een voorbereidende les en is het belang-
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rijk dat je het casuswerkboek en portfolio alvast goed bestudeert.
Denk je de dat je recht hebt op vrijstellingen? Neem dan even contact op met ons kantoor.

Onderwijs- en Examenregeling en
algemene voorwaarden
De Onderwijs- en Examenregeling (afgekort: OER) is opgesteld om je inzicht te geven in de
opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven bij Con Amore. Het is een belangrijk document dat
jaarlijks wordt vastgesteld en geldt voor de duur van één jaar. Klik hier voor de Onderwijs- en
Examenregeling van september 2022 tot september 2023. Een belangrijke voorwaarde die je in
ieder geval moet kennen: Elke lesdag wordt er een presentielijst bijgehouden. Kun je een lesdag
niet aanwezig zijn, dan dien je vooraf via de website zelf een nieu- we lesdag in te plannen.
Op de website van Con Amore staat een link naar de algemene voorwaarden van de opleiding.
De link verwijst naar een pagina van de NRTO. Net zoals bij de OER is het de bedoeling dat je
deze gelezen hebt voordat je deelneemt aan je eerste les.

Lesmethode
De stof wordt overgebracht door middel van interactieve lessen. Je maakt voorafgaand aan de
les de bijbehorende vragen in de online leeromgeving zodat je bekend bent met de stof voordat
je in de les komt. Dit is vereist omdat kennis van de stof nodig is voor het bespreken van de
casussen. Heb je de vragen voorafgaand aan de les niet online gemaakt, dan heb je geen toegang tot de les en zal je deze op een ander moment moeten inhalen. Afhankelijk van je voorkennis is de studielast per les 15 - 25 uur.
Informatie wordt het beste opgeslagen in het langetermijngeheugen als de informatie betekenis
heeft en meer is dan een serie van feiten en concepten. Daarom wordt de stof die je thuis hebt
bestudeerd in de les behandeld via casusbesprekingen en andere interactieve oefeningen. De
patiëntcasussen die in de les worden besproken zijn reële praktijksituaties en dienen om de lesstof beter te kunnen integreren in het professionele leven van jou als zorgprofessional. Zo leer je
niet alleen concepten, maar weet je de kennis ook toe te passen in de praktijk.
In het casuswerkboek vind je een uitgebreide uitleg over de casus en de casuswerkwijze.
Verder zijn er ook stukken klassikale les, waarin de docent meer aan het woord is. Zijn/haar
verhaal wordt ondersteund door PowerPoint sheets met teksten, foto’s en video’s. Als student
word je bij ons dus uitgedaagd om op verschillende manieren met de lesstof bezig te zijn (huis-
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werkvragen, les bijwonen, casussen behandelen) waardoor er meer verbanden worden gelegd.
Hierdoor is het makkelijker om herinneringen aan de stof op te roepen en dat heeft weer een
positieve invloed op jouw resultaten.

Wijze van toetsing
1. Het maken van de huiswerkvragen voor aanvang van de les (hier wordt geen cijfer voor gegeven er wordt alleen gecontroleerd of de vragen serieus zijn beantwoord).
2. De lesdagen binnen de modules Algemene Basiskennis en Psychosociale Basiskennis worden afgesloten met een toets van 10 multiple choice vragen in de digitale toetsomgeving.
Bij het volgen van klassikale lessen is het van belang over een laptop, tablet of telefoon te
beschikken waarop de toets gemaakt kan worden.Het gemiddelde van de cijfers van deze
toetsen telt voor 60% mee met het eindcijfer. De module Medische Basiskennis wordt getoetst doormiddel van formatieve toetsen. Hier ontvang je geen cijfer voor.
3. Lesdag 12 (alarmsymptomen les) wordt afgesloten met een digitale toets van 20 multiple
choice vragen. De alarmsymptomentoets telt voor 40% mee met het eindcijfer.
4. Tijdens de gehele opleiding krijgt de student een aantal keer de gelegenheid om een casus te
bespreken. De casuïstiek wordt volgens de ‘aan voorwaarden voldaan’-methode beoordeeld.
Kijk voor een uitgebreider programma van toetsing op onze website.

iQualify
Bij Con Amore nemen we alle toetsen digitaal af, ook als je een fysieke les hebt. De toetsomgeving die we gebruiken, heet iQualify.
Je logt in via de website van iQualify: https://conamore.iqualify.nl
Neem dus altijd een apparaat mee naar de les en sla deze link dus goed op!
Wij maken een week voor je eerste les een account voor je aan (met het door jouw opgegeven
emailadres). Zelf dien je vervolgens een wachtwoord in te stellen. Controleer voorafgaand aan
de eerste les of jij al kan inloggen in iQualify en of je de oefentoets kan maken, zodat jij straks
zonder problemen je toets kan maken tijdens je eerste lesdag.
Bekijk hier onze instructievideo om je goed voor te bereiden op je toets.
Je vindt bovenstaande informatie ook voordat je begint aan de huiswerkvragen van de eerste
lesdag, bovenaan.
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Zoom
Onze online lessen worden gegeven via het platform Zoom. Ook als je de opleiding volgt op een
fysieke leslocatie, kan het zijn dat je weleens een les online moet inhalen (of dat door omstandigheden een les ineens online gegeven moet worden).
Hier kan je Zoom downloaden: https://zoom.us/download
Let erop dat je Zoom Client for Meetings download en niet een andere programma.
Heb je al veel ervaring met Zoom? Dan is deze instructievideo minder relevant.
Heb je nog nooit met Zoom gewerkt? Bekijk dan onze instructievideo om je een beeld te geven
hoe Zoom werkt.

Voorwaarden voor slagen
Je ontvangt een diploma als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:
1. Alle huiswerkvragen zijn voor aanvang van de desbetreffende les gemaakt.
2. Je bent bij alle lessen aanwezig geweest en hebt hiermee ten minste 100 contacturen volbracht.
3. Je hebt voor de toetsen tezamen een gemiddeld cijfer van minimaal een 5,5 of hoger (als dit
niet het geval is, wordt er samen gekeken naar welke toets herkanst wordt).
4. Je hebt aan de voorwaarde voldaan voor het onderdeel casus bespreken.

Docenten
De lessen worden gegeven door ervaren artsen en psychologen die het materiaal kunnen ondersteunen met eigen ervaringen uit de praktijk. Ben je benieuwd wie deze docenten zijn? Kijk dan
op onze docentenpagina.

Literatuurlijst
Wij werken samen met Merlijn Boekhandel. Op hun site vind je een overzicht van boeken die
je voor onze opleiding dient te kopen. Zij bieden altijd de meest recente druk aan. Als je bij het
afrekenen de code ‘amore’ invult, krijg je 5% korting op de studieboeken die je nodig hebt voor
onze opleiding(en). Klik hier om naar Merlijn Boekhandel te gaan.
Hieronder zie je de benodigde literatuur voor de PsBK opleiding:
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• Van Deth: Psychiatrie van diagnose tot behandeling - 6e of 6e herziene druk
• Zelman e.a.: Pathologie - 8e of 8e herziene druk
• Zimbardo e.a.: Psychologie, een inleiding - 8e druk of 8e herziene druk.
Optioneel:
• DSM-5 handboek (of DSM-5 online: https://www.dsm-5.nl)
Het staat je natuurlijk vrij om tweedehands boeken te kopen (let dan wel op de druk), ze ergens
anders te bestellen of om ook andere literatuur te gebruiken. Klik hier om naar onze ‘verkoop
boeken Con Amore’ Facebook groep te gaan.
De huiswerkvragen zijn op de meest recente versies van de bovenstaande literatuurlijst gebaseerd. De vragen zullen dus makkelijker te beantwoorden zijn met behulp van deze boeken.
Naast de bovengenoemde literatuur, maak je ook gebruik van het casuswerkboek en de syllbi (de syllabus algemeen en de syllabus cognitieve gedragstherapie). Deze vind je in je online
leeromgeving, waar je ze kunt downloaden en eventueel printen. We verwijzen in de online
leeromgeving ook regelmatig naar het internet of specifieke websites.

De huiswerkvragen
De huiswerkvragen zijn kenmerkend voor de lesmethode van Con Amore. Ze helpen je met studeren en vooral met focussen op wat belangrijk is. De vragen begeleiden je door de hoofdstukken van het lesboek en zorgen dat jij je de stof echt eigen kunt maken. Zoals je gemerkt hebt of
spoedig zult merken, is de psychosociale basiskennis zeer uitgebreid. Aangezien je niet alles
hoeft te onthouden maken wij in de vragen onderscheid tussen de hoofd- en bijzaken.
Wat zijn de hoofdzaken?
•
•

De meest algemeen voorkomende ziektebeelden en psychische stoornissen;
De ernstige en ‘grote’ ziektebeelden en psychische symptomen, die (urgent) ingrijpen vereisen, inclusief de symptomen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen, de zogenaamde
alarmsymptomen.

Wat zijn de bijzaken?
•
•

Kennis die je moet hebben om de hoofdzaken te kunnen begrijpen;
Ziektebeelden en psychische stoornissen die minder vaak voorkomen, maar waarvan het wel
handig kan zijn als je ze een keer voorbij hebt zien komen.
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Casuswerkboek en portfolio
In je online leeromgeving vind je een casuswerkboek en portfolio. In dit werkboek staat een
uitgebreide uitleg over de casusbesprekingen en een portfolio, waarin je jouw voortgang gedurende het jaar bij kunt houden. Verder vind je er een aantal casussen (ongeveer 1 per lesdag) en
een aantal handige bestanden die je helpen bij het uitwerken hiervan. Voor aanvang van iedere
les bereid je de casus voor die hoort bij de lesdag. Tijdens de lesdag worden deze casussen ook
besproken, dus neem je uitgewerkte casus altijd mee naar de les. Door thuis met de casussen
te oefenen krijg je het diagnostisch proces sneller onder de knie en dat helpt je weer tijdens de
lesdagen en uiteindelijk in de praktijk.
Let op: casussen die thuis voorbereid worden tellen niet mee in je beoordeling.

Meenemen naar de les
Om de toets te kunnen maken is het van belang dat je een laptop, tablet of telefoon meeneemt
waarop je kan inloggen in de digitale toetsomgeving om de deeltoets te kunnen maken. Bij het
uitwerken van de casus is het fijn om je boeken te kunnen raadplegen. Neem dus altijd de boeken, het casuswerkboek/portfolio en eventueel de syllabus mee naar de les.

Deeltoetsen
Voor de lessen uit Module Algemene Basiskennis en Module 2 Psychosociale Basiskennis maak
je aan het einde van de lesdag een toets in het digitale toetsingsysteem. Deze toetsen tellen
voor 60% mee met het eindcijfer. Voor de twee lessen uit de Module Medische Basiskennis
maak je tijdens de les een kennistoets die niet meetelt met de beoordeling.

Fraudebeleid
De thuisstudie is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Je krijgt een diploma dat staat
voor 44 ECT’s. Dit staat gelijk aan 1234,5 studie-uren. Het is dus belangrijk dat je tijd steekt in
de thuisstudie en de huiswerkvragen serieus beantwoordt. Het is niet toegestaan om kruisjes,
tekens of betekenisloze woorden in te vullen in je antwoordveld. Ook mag je ons antwoord niet
kopiëren in je eigen antwoordveld. Mochten we dit toch tegenkomen dan zien we dit als studiefraude en kunnen we je diploma niet uitreiken. Fraude tijdens een toets (spieken) leidt automatisch tot een 0, waardoor je de toets op een ander moment moet overdoen. Hier zijn kosten aan
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verbonden; zie Onderwijs - en examenregeling (OER).

Vervolgstudie of combinatietraject
Con Amore biedt naast de PsBK ook een Medische Basiskennis opleiding (MBK) aan. Als je de
PsBK al bij ons volgt of hebt gevolgd, kun je instromen in een vervolgtraject van de MBK. Als je
hiervoor kiest dan krijg je vrijstelling van een aantal lessen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
•

Vervolgstudie
Je rondt de PsBK eerst helemaal af (en ontvangt je diploma), waarna je bij de MBK-		
Vervolg vrijstelling krijgt van de modules.

•

Combinatietraject
Tijdens de PsBK-Pro krijg je vrijstelling van de module Medische basiskennis.
Binnen de MBK-Vervolg word je vrijgesteld van de modules Algemene Basiskennis en 		
Psychosociale Basiskennis. Je krijgt daarmee vrijstelling van in totaal 5 lessen.
LET OP: Wanneer je voor deze optie kiest, krijg je beide diploma’s pas uitgereikt wanneer
je beide opleidingen volledig hebt afgerond.

Kijk voor meer informatie op onze website, of neem contact op met de servicedesk .

Online leeromgeving
In de online leeromgeving maak je de huiswerkvragen voorafgaand aan de les en kan je je voortgang en het lesovericht zien. Zodra je inlogt met je e-mailadres en wachtwoord, beland je op het
dashboard. Klik op ‘starten’ of ‘hervatten’ om naar je studie te gaan.
Je komt nu in het lesoverzicht. Hier zie je de ingeplande lessen van jouw opleiding. Wanneer je
op een lesdag klikt verschijnt het volgende overzicht:
Aan de linkerkant zie je of je aanwezig bent geweest bij een les, of je een casus voldoende hebt
gepresenteerd en welk cijfer je hebt behaald voor de toets. Onder de knop ‘Beheer’ vind je:
•
•
•
•

Locatie informatie
Docent informatie
Lesdag verplaatsen
De Zoom link voor de les indien deze online is

Aan de rechterkant zie je hoeveel huiswerkvragen je al hebt beantwoord. Via de knop ‘Starten’
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kom je in het vragenoverzicht. waar je aan de linkerkant de benodigde literatuur per categorie
opgesomd ziet staan. Hier maak je de voorbereinde huiswerkvragen. Voor de vragen die nog niet
beantwoord zijn staat een grijze cirkel. Voor vragen die reeds beantwoord zijn, staat een blauwe
cirkel.
Hoofdzaken en alarmsymptomen worden aangegeven met een (!). Wanneer je op een vraag klikt,
wordt het vragen-invulvenster getoond en kun je je antwoord invoeren. Hier zie je aan de rechterkant van je scherm de “literatuur tab” staan. Klik hier op om nogmaals de benodigde literatuur in te zien.
Wanneer je een onderwerp/categorie hebt afgerond en alle vragen beantwoord en opgeslagen
hebt, worden de juiste antwoorden automatisch vrijgegeven. Nu kun je jouw antwoorden met de
juiste antwoorden vergelijken en precies zien welke stof eventueel nog extra aandacht verdient.
Vrijgegeven antwoorden staan in het overzicht met een groen puntje achter de vraag.
Voorafgaand aan iedere les bestudeer je de huiswerkvragen nogmaals om je voor te bereiden
op de les en de toets. Je kunt een overzicht van de vragen maken door in het vragenoverzicht te
kiezen voor de optie ‘Overzicht genereren’. Je kunt de bijzaken eventueel uitvinken waardoor je
een overzicht krijgt van alleen de hoofdzaken en alarmsymptomen. Dit overzicht kun je hier ook
gemakkelijk printen.
Let op! Sommige studenten kiezen ervoor om vooruit te werken. Het kan voorkomen dat er in de
periode tussen jouw inschrijving en de start van de lessen een vraag aangepast of verwijderd
wordt. Maak dus altijd pas een uitdraai van de vragen in de periode vlak voor de betreffende
lesdag. Op die manier weet je zeker dat je de juiste antwoorden bestudeert.
Let op! Als je jouw antwoorden voorafgaand aan de les niet tijdig online hebt ingevuld, gaan wij
er vanuit dat je de lesstof niet grondighebt voorbereid. Op die manier kun je niet actief betrokken zijn en participeren aan de casussen. In dat geval krijg je géén toegang tot de les en moet je
de les en toets op een ander moment inhalen. Het kan voorkomen dat je om dwingende redenen
niet in staat bent om voor aanvang van de les je antwoorden in te voeren. Neem dan tijdig contact op met Con Amore, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.
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De lessen

Module 1 Algemene Basiskennis
Module 2 Psychosociale Basiskennis
Module 3 Medische Basiskennis
Module 4 Alarmsymptomen
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Module 1

Algemene
Basiskennis

PsBK-vervolg studenten zijn vrijgesteld van deze module.
Deze module is een eerste kennismaking met Con Amore en
onze werkwijze. Het is de inleiding van de de opleiding en is voor
zowel de MBK- en PsBK opleiding grotendeels gelijk.

Les: Nederlandse gezondheidszorg
Tijdens deze lesdag maak je kennis met de Nederlandse gezondheidszorg. Onderwerpen die op
het programma staan, zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, inclusief relevante wet- en regelgeving
Communicatie en samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg
Het diagnostisch proces in de reguliere gezondheidszorg (medisch en psychiatrisch)
Gespreksvaardigheden en therapeutische houding
Grenzen van je eigen vakgebied
Medisch-ethische kwesties
Informatievaardigheden
Integratieve geneeskunde, de verbinding tussen lichaam en geest
SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

Studiemateriaal
•

Zelman e.a.
1: Inleiding

•

Syllabus
1: Algemene geneeskundige kennis
2: De gezondheidszorg in Nederland
3: Geïntegreerde geneeskunde
4: Diagnostisch proces
5: Het therapeutisch gesprek
6: Informatievaardigheden

•

Neem het casuswerkboek mee naar de les. Je hoeft nog geen casus voor te bereiden.
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Module 2

Psychosociale
Basiskennis

Deze module gaat dieper in op de psychologie en de psychiatrie en biedt inzicht in de processen die het gedrag van mensen
bepalen. Deze module omvat specifieke kennis over de verschillende deelgebieden in de psychologie en psychiatrie. Verder behandelt deze module de therapeutische basisvaardigheden, gespreksvaardigheden en de basisvaardigheden m.b.t. cognitieve
gedragstherapie (CGT).

Les: psyche
Tijdens deze lesdag maak je kennis met de psyche. Je leert over de psychosociale basiskennis,
de basis van psychopathologie en het verschil tussen normale en abnormale ontwikkeling van
de psyche. Tijdens deze lesdag wordt er onder andere aandacht besteed aan verschillende psychologische perspectieven, theorieën, interventies en behandelmethoden. Daarnaast staat een
inleiding over psychofarmacologie (psychiatrische geneesmiddelenleer) op het programma.
Studiemateriaal
•

Van Deth
1: Psychiatrie en maatschappij
2: Diagnose
3: Verklaring
4: Behandeling en 4.2 Biologische behandelopties en 4.3: psychotherapeutische opties

•

Zimbardo e.a.
1.1 en 1.2: Geest, gedrag en psychologische wetenschap
12.1 en 12.2: Psychische stoornissen
13, 13.1 en 13.2: Therapieën voor psychische stoornissen

•

Syllabus
7: Farmacologie

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les
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Les: biopsychologie
In de les biopsychologie wordt duidelijk hoe de interactie tussen biologie, gedrag en de omgeving verloopt. Daarvoor nemen we een kijkje in de hersenen, zoomen we in op het endocriene
systeem en wordt het duidelijk hoe de sensorische prikkelverwerking verloopt. Tijdens de les
wordt je bewust van persoonlijke perceptie, interpretatie en het psychologische proces van
oordeelsvorming. Tevens krijg je inzicht in de drijfveren van de mens, snap je meer over hoe de
emoties gedrag beïnvloeden en krijg je kennis van biopsychologische factoren die psychopathologie kunnen uitlokken. Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan stress en de
invloed van stress op gezondheid en welzijn.
Studiemateriaal
•

Zimbardo e.a.
2.1 Wat is het verband tussen genen en gedrag?
2.3 Hoe produceren de hersenen gedrag en psychische processen?
3: Sensatie en Perceptie
9: Motivatie en Emotie
14: Stress, Gezondheid en Welzijn

•

Van Deth
11: Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: persoonlijkheid en intelligentie
Tijdens deze les wordt uitgelegd wat persoonlijkheid is en wat de verschillende persoonlijkheidsstoornissen inhouden. Daarbij is er aandacht voor de sociale interactie en de invloed op de
persoonlijkheidsontwikkeling. Verder wordt er gekeken naar het begrip intelligentie en wat dit
precies inhoudt en is er aandacht voor het denkproces.
Studiemateriaal
•
Zimbardo e.a.
6: Denken en Intelligentie
10: Persoonlijkheid: theorieën van de gehele persoon
11: Sociale Psychologie
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•

Van Deth
20: Persoonlijkheidsstoornissen

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: leren
Tijdens deze les leer je over conditionering en de bijbehorende concepten zoals: trial and error,
positieve bekrachtiging, shaping en de skinnerbox. Verder leer je over de werking en de verschillende aspecten van cognitieve gedragstherapie zoals: systematische desensitisatie, exposure,
functieanalyse en betekenisanalyse. Je gaat in de les praktisch aan de slag met CGT-technieken
en leert hoe je die in je eigen praktijk kan toepassen.
Studiemateriaal
•

Zimbardo e.a.
4: Leren en Omgeving

•

Van Deth
6.2 kader 6c: specifieke neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
6.3: Aandachtsdeficiëntie- hyperactiviteitsstoornis (ADHD)

•

Syllabus Cognitieve Gedragstherapie
Inleiding
1: gedragstherapie
2: Cognitieve therapie
3: Cognitieve gedragstherapie
Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: ontwikkelingspsychologie

Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen en een aantal theorieën hieromtrent zoals: hechtingsstijl, opvoeding en de invloed van de sociale en culturele
omgeving. In het tweede deel van de les komen een aantal stoornissen bij kinderen en adoles-
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centen aan bod zoals: autismespectrumstoornis, gedragsstoornissen en ticstoornissen.
Tot slot worden verschillende vormen van mishandeling besproken en het effect hiervan op de
ontwikkeling.
Studiemateriaal
•

Zimbardo e.a.
7: Psychologische Ontwikkeling

•

Van Deth
6: Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (behalve 6.3)
17: Impulsbeheersingsstoornissen en Gedragsstoornissen

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: psychopathologie I
Tijdens deze les komen de volgende psychische stoornissen aan bod: angststoornissen, stemmingsstoornissen, slaap-waakstoornissen en obsessief-compulsieve stoornis.
Studiemateriaal
•

Van Deth
8: Depressieve- en bipolaire stemmingsstoornissen
9: Angststoornissen
10: Dwangstoornissen
15: Slaap-waakstoornissen

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: psychopathologie II
Tijdens deze les komen de volgende psychische stoornissen aan bod: verslavingsproblematiek,
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impulsbeheersingsstoornissen, eetstoornissen, somatische-symptoom stoornissen, stoornissen
rond de seksualiteit en sekse.
Studiemateriaal
•

Van Deth
13: Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
14: Voedings- en Eetstoornissen
16: Stoornissen rond seksualiteit en sekse
17: Impulsbeheersingsstoornissen en gedragsstoornissen
18: Stoornissen in het gebruik van alcohol en drugs

•

Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les

Les: geheugen en ouderdom
Tijdens deze les leer je over de verschillende stadia, functies en onderdelen van het geheugen. Er wordt ook aandacht besteed aan dementie, een stoornis waarbij het geheugen ons in
de steek laat. Verwarring is hierbij het hoofdthema, vandaar dat ook de volgende onderwerpen
aan bod komen: dissociatieve stoornissen, delier, neurocognitieve stoornissen, schizofrenie en
psychoses.
Studiemateriaal
•

Van Deth
7: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
12: Dissociatieve stoornissen
19: Neurocognitieve stoornissen

•

Zimbardo e.a.
5: Geheugen
Casuswerkboek
Casus behorende bij deze lesdag

•

Huiswerkvragen uit de online leeromgeving van deze les
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Module 3

Medische
Basiskennis

PsBK-vervolg studenten zijn vrijgesteld van deze module.
Deze module geeft een globaal overzicht van enkele veel voorkomende (somatische) ziektebeelden in relatie tot de bouw en
werking van het menselijk lichaam. Tijdens de lessen wordt de
bestudeerde stof verlevendigd door middel van casusbesprekingen en andere interactieve oefeningen. Je doet een globale
basiskennis op over somatiek. Deze kennis ondersteunt je bij de
psychosociale diagnostiek en helpt je somatische alarmsymptomen (rode vlaggen) beter te herkennen. De opbouw van de
lesdagen maakt het zeer wenselijk ze in de geplande volgorde te
volgen; dag 2 bouwt verder op de basis die in dag 1 is gelegd.
Voor verdieping van deze stof verwijzen we naar de opleiding
Medische Basiskennis.

Les: somatiek I
Tijdens deze les maak je kennis met een aantal basisbegrippen uit de somatische ziekteleer, inclusief een introductie in de farmacologie. Je krijgt een globaal overzicht over hoe het menselijk
lichaam is opgebouwd, waarna we inzoomen op orgaanstelsels in de borstholte: luchtwegen en
hart en vaatstelsel (inclusief bloed).
Studiemateriaal
•

Zelman e.a.
1: Inleiding, m.u.v. 1.3 diagnostisch onderzoek
2: Aandoeningen van het afweersysteem, m.u.v 2.4.2 t/m 2.4.5, 2.5.1 t/m 2.5.3 en 2.7
3: Infectieziekten, t/m 3.6 Pathogene micro-organismen
6: Aandoeningen van het hart- en vaatstelsel
		
6.1: Anatomie en fysiologie in het kort
		
6.3.2: alleen ‘atherosclerose’ en ‘hypertensie’
		
6.3.4: Stoornissen van de hartfunctie
		
6.5: Shock
		
6.7: Leeftijdsgebonden aandoeningen
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7: Aandoeningen van het bloed
		
7.1: Anatomie en fysiologie in het kort
8: Aandoeningen van het ademhalingsstelsel
		
8.1: Anatomie en fysiologie in het kort
		
8.2: Veelvoorkomende symptomen van luchtwegaandoeningen
•

Syllabus
7: Farmacologie

Les: somatiek II
Deze les gaat verder waar de vorige gebleven was. Je krijgt een algemene inleiding tumorleer,
waarin je leert hoe kanker ontstaat en wat de rol van het afweersysteem is daarbij.
De buikorganen (spijsverterings- en voortplantingsstelsel) bespreken we in vogelvlucht, waarna
we uitgebreider stil staan bij de twee regelsystemen van ons lichaam: zenuwstelsel en hormoonstelsel. Deze stof herken je wellicht van de les Biopsychologie. We belichten het onderwerp
echter vanuit een andere hoek.
Studiemateriaal
•

Zelman e.a.
4: Kanker
9: Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel
		
9.1: Anatomie en fysiologie in het kort
		
9.2: Diagnostisch onderzoek
11: Aandoeningen van het voortplantingsstelsel
		
11.1: Anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel van de vrouw
		
11.4: Leeftijdsgebonden aandoeningen bij de vrouw
		
11.5: Anatomie en fysiologie van de mannelijke geslachtsorganen
12: Aandoeningen van het endocriene systeem
		
12.1: Anatomie en fysiologie in het kort 				
		
12.4: Schildklieraandoeningen
		
12.6: Aandoeningen van de bijnieren
		
12.7: Hypofunctie van de alvleesklier
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13: Aandoeningen van het zenuwstelsel
		
13.1: Anatomie en fysiologie in het kort
		
13.3: Hersen- en ruggenmergletsel
		
13.4: Epilepsie
		
13.5: Cerebrovasculair accident
		
13.8.2: Multipele Sclerose
		
13.8.4: Ziekte van Parkinson
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Module 4

Alarmsymptomen

PsBK-Thuisstudie studenten zijn vrijgesteld van deze module.
In deze module worden de belangrijkste onderdelen (hoofdzaken
en alarmsymptomen) van les 1 t/m 11 behandeld.

Les: alarmsymptomen
Deze les vormt de afsluiting van de opleiding. De belangrijkste onderwerpen uit alle voorgaande
lessen worden herhaald. De toets is 2 keer zo lang als die van de andere lesdagen (20 multiple
choice vragen) en het cijfer telt voor 40% mee in de berekening van je eindcijfer. Na een korte
terugblik op de hele opleiding wordt de lesdag, en daarmee de cursus, feestelijk afgesloten.
Studiemateriaal
•

Bij de alarmsymptomenles in de online leeromgeving vind je een selectie van huiswerkvragen
(alarmsymptomen en hoofdzaken) uit de voorgaande lessen. De antwoorden op deze vragen
worden automatisch vrijgegeven zodra je de huiswerkvragen van de betreffende lesdagen
hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: in les 12 komt een vraag terug uit les 6. In les 12 wordt het antwoord op die vraag automatisch vrijgegeven zodra jij les 6 helemaal hebt gemaakt en onze
antwoorden in die les zijn vrijgegeven.

•

Staat er niet bij alle vragen een antwoord? Mogelijk komt dit doordat je bepaalde lessen niet
hebt bijgewoond (bv. door vrijstellingen). Beantwoord de vragen dan alsnog in deze alarmsymptomen les. De juiste antwoorden worden daarna vanzelf vrijgegeven. Ook bij vrijstellingen
maak je alsnog de gehele alarmsymptomentoets, omdat we er vanuit gaan dat je over deze
kennis beschikt.

•

Bestudeer alle vragen goed en gebruik de boeken om de kennis weer op te frissen. De toets
is wederom gebaseerd op de huiswerkvragen uit de online leeromgeving.
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We wensen je
heel veel succes!

Colofoon
Geschreven door Annelies Kietselaer & Paula van Laar
in opdracht van Con Amore Opleidingen

