Psychosociale Basiskennis PLATO

INHOUD
MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN
-begripskennis
-diagnostisch proces
-reguliere medische en psychosociale
behandelwijzen
-organisatie gezondheidszorg nl incl. soc.
kaart.
-wetgeving/gezondheidsethiek
-geïntegreerde geneeskunde
-informatievaardigheden
-grenzen vakgebied/eigen deskundigheid
-gezondheidsgedrag van mensen
-contextfactoren welbevinden, ziekte(-beleving)
PSYCHOLOGIE
DEELGEBIEDEN VAN DE PSYCHOLOGIE
Biologische benadering
Leertheoretische benadering
Humanistische benadering
Systeemtheoretische benadering

TOEGEPASTE ONTWIKKELINGS- EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Persoonlijkheidsontwikkeling
Leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
Psychopathologie en maatschappij
Veroudering/sterven:
Ouderdomsproblematiek
Dementie
Rouwproblematiek
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Inhoud
PSYCHOPATHOLOGIE
Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt
-Algemene kenmerken psychopathologie
-Risicodragende situaties zoals:
seksueel misbruik, verwaarlozing,
mishandeling, onderdrukking, werken met
gevaarlijke stoffen, druggebruik
-Diagnostisch proces binnen de psychiatrie
-Structuur en gebruik van DSM IV en DSM 5
en de verschillen tussen beide
-Voor- en nadelen van DSM 5 en
consequenties voor professioneel
handelen
-Stoornissen:
Schizofrenie e.a. psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Dissociatieve stoornissen
Somatoforme stoornissen
Eetstoornissen
Seksuele stoornissen en gender identiteitsstoornissen
Slaapstoornissen
Stoornissen in de impulscontrole
Persoonlijkheidsstoornissen
Aanpassingsstoornissen
Autismespectrumstoornissen
Aandachts- en gedragsstoornissen
Verslavingsproblematiek
Psycho-organische stoornissen
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Inhoud
PSYCHIATRISCHE BEHANDELING
Psychotherapie in grote lijnen
Psychofarmaca
Therapietrouw bij gebruik van psychofarmaca
Psycho-educatie
GEBRUIK VRAGENLIJSTEN
Typen:
screeningslijsten voor UHR, depressie, angst, ADHD, ASS etc.

Het gebruik van de lijsten
Percentages %
BASISVAARDIGHEDEN M.B.T. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)
Eenvoudige functieanalyses en betekenisanalyses, cognitieve technieken
Farmacologie
ALGEMENE FARMACOLOGIE
-werkingsprincipes van een geneesmiddel
-bijwerkingen en interacties
-veranderde werking geneesmiddelen
Totaal gemiddeld %
- hoofdgroepen geneesmiddelen en
vaccinaties
PSYCHOFARMACA EN (BIJ)WERKINGEN ERVAN
Benzodiazepinen
Antidepressiva
Antipsychotica
Stemmingsstabilisatoren
Psychostimulantia
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Inhoud
PSYCHOFARMACA EN (BIJ)WERKINGEN ERVAN (vervolg)
Motiveren tot gebruik
Bijwerkingen kennen en er informatie over opzoeken (benzodiazepinen, antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, psychostimulantia)

ANATOMIE, FYSIOLOGIE, PATHOLOGIE
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
Ademhalingsstelsel:
- Bouw en functie van de luchtwegen
- Gaswisseling
- Regulatie van de ademhaling
Zenuwstelsel / neurologie:
- Algemene functies van het zenuwstelsel
- Bouw en ligging van het centrale en
perifere zenuwstelsel
- Functie animale en vegetatieve
zenuwstelsel
- Zenuwweefsel
- Prikkelgeleiding en overdracht
neurotransmitters, netwerkvorming, plasticiteit

- Bouw en functie van het centrale
zenuwstelsel
grote hersenen, tussenhersenen: thalamus
en hypothalamus, hersenstam, kleine
hersenen, ruggenmerg
- Bouw en functie van het perifere
zenuwstelsel
(inclusief reflexen)
Leren, geheugen en denken:
- Verschillende leervormen
- Functie en werking van het geheugen
- Vormen van denkprocessen
- Problemen met het geheugen
- IQ-testen: toepassing en betekenis
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Inhoud
vervolg ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
Hormonaal stelsel:
- Epifyse
- Hypofyse
- Schildklier
- Bijschildklieren
- Pancreas
- Bijnieren
- Vrouwelijke en mannelijke geslachtsklieren

Genitaal stelsel:
- De werking en de plaats en de productie
van de mannelijke hormonen FSH, LH,
testosteron
- De werking en de plaats en de productie
van de vrouwelijke hormonen oestron,
progesteron, FSH en LH
- Wat er tijdens een menstruatiecyclus
gebeurt in de hypofyse, eierstok en
baarmoeder
- Het climacterium en de menopauze
PATHOLOGIE
Ademhalingsstelsel:
- Hyperventilatiesyndroom
- Symptomen bij ziekte van de luchtwegen:
Stridor, dyspnoe déffort en de repos, Kussmaul
ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stokes
ademhaling, cyanose (centraal en perifeer),
brady- Pnoe en Tachypnoe

Zenuwstelsel / neurologie:
- Verschillende vormen van hoofdpijn
- Epilepsie
- Ziekte van Parkinson
- Multiple sclerose
- Trauma’s
- Transient Ischmenic Attack
- Cerebrovasculair accident

Leren, geheugen en denken:
- Problemen met het geheugen
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Inhoud
vervolg PATHOLOGIE
Hormoonstelsel:
- Diabetes Mellitus
- Hypo- en hyperfunctie van de endocriene
klieren en de daaraan gekoppelde ziekten
GESPREKSVAARDIGHEDEN
Non verbaal gedrag
Verbaal volgen
Gebruik stiltes
Samenvatten
Feedback
Doorvragen
Reflecteren
Concretiseren
Interpretatie
Confrontatie
Eigen voorbeelden geven
Terugkoppelen naar doelen
Situatie verduidelijken
Afsluiten van het gesprek
THERAPEUTISCHE BASISVAARDIGHEDEN
Empathie
Congruentie
Onvoorwaardelijke acceptatie
Attitude van de therapeut
SIGNALEREN EN DOORVERWIJZEN
Medische en psychosociale signalen opmerken die om verwijzing vragen naar BIG -geregistreerde zorgverlener en verwijzen
(rode en gele vlaggen)
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