
Klinische keuzestages psychiatrie master jaar 1,2 & 3 

 

 

UMC Utrecht, Gesloten afdeling jeugd (A2J)  

Deze afdeling is een acute opname afdeling voor jongeren van 12-18 jaar met zeer 

diverse, complexe, problematiek variërend van anorexia, autisme, 

persoonlijkheidsproblematiek tot psychose. Op de afdeling komen patiënten voor 

diagnostiek, kortdurende behandeling en time-out.  

De keuze-co/ ASAS is - onder supervisie van de psychiater- verantwoordelijk voor een 

aantal patiënten. Dit betekent dat je zelf gesprekken voert met patiënt en ouders, 

meedenkt over de benodigde stappen in het diagnostisch proces en contacten 

onderhoud met verwijzers. Je draait mee in een multidisciplinair team waarbij je 

uitgedaagd wordt de rol van arts in te nemen.  

Duur van de stage: voor master jaar 2-6 weken, voor schakeljaar 6-12 weken of langer in 

overleg met begeleidend psychiater.  

Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. R. Floor-Siebelink, 

psychiater A2 Jeugd via H.A.Siebelink@umcutrecht.nl. Voor deze stage is geen aparte 

UMCU-begeleider nodig. 

 

 

 UMC Utrecht, Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen 

Iedere normale ontwikkeling is de uitkomst van een ingewikkelde interactie tussen aanleg 

en omgeving. Datzelfde geldt voor ontwikkelingsstoornissen. De kinder- en 

jeugdpsychiatrie heeft bij uitstek betrekking op een verstoorde ontwikkeling. Onder 

ontwikkelingsstoornissen vallen onder andere autisme spectrum stoornissen, ADHD, 

gedragsstoornissen (ODD en CD) en ticstoornissen. De afdeling psychiatrie van het UMCU 

biedt intensieve (dag) klinische behandeling en een aantal specialistische poliklinische 

zorgprogramma’s voor onder andere prikkelverwerking, selectief mutisme en jonge 

kinderen waarin zorg, innovatie, onderzoek en onderwijs hand in hand gaan.  

Binnen de zorglijn ontwikkelingsstoornissen kun je als co-assistent meedraaien op de 

polikliniek, dagbehandeling en kinderkliniek. Je neemt deel aan (delen van) het onderwijs 

aan reguliere co-assistenten en A(N)IOS.  

Duur van de stage: 6-12 weken in masterjaar 2 en 3.  

Interesse? Neem contact op met dr. P. Deschamps, kinder- en jeugdpsychiater, via 

P.K.H.Deschamps@umcutrecht.nl. Op basis van je belangstelling en voorkeuren denken 

we graag mee over een keuzestage op maat! 

 

 

De Waag, diverse locaties, Forensische psychiatrie 

De Waag maakt deelt uit van de forensische zorgspecialisten en heeft 8 locaties in het 

land (www.deforensischezorgspecialisten.nl) of www.dewaag-nederland.nl . De Waag 

biedt behandelingen voor patiënten met psychiatrische stoornissen die delicten plegen, 

zoals geweldsdelicten, vermogensdelicten, zedendelicten, stalken en huiselijk geweld. De 

polikliniek wil een keuze coschap aanbieden voor coassistenten Master jaar 1 en 2 van 

UMC geneeskunde. 

Het programma kan bestaan uit meedoen met intakes van nieuwe patiënten, 

diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. De behandelingen bestaan uit 

farmacotherapie, individuele- en groepstherapie. Verder zal er een capita selecta uit de 

http://www.deforensischezorgspecialisten.nl/
http://www.dewaag-nederland.nl/


vakliteratuur ter lezing aangeboden worden. 

We kunnen ook een kort programma aanbieden in de TBS-kliniek. 

Voorwaarde voor het keuze coschap is dat de coassistent reeds het coschap psychiatrie 

afgerond heeft. 

Duur stage: voor keuzeonderwijs Master jaar 1 & 2: 4 wk. 

Locale begeleider: Mevr. Drs. A.M. Jeuken, psychiater bij De Waag, Centrum voor 

ambulante forensische psychiatrie te Utrecht; ajeuken@dewaagnederland.nl 

Vereiste UMC-begeleider moet u zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU. 

 

 
 Reinier van Arkel, ‘s-Hertogenbosch  

Reinier van Arkel kent verschillende ambulante en klinische voorzieningen op het gebied 

van kinder- en jeugdpsychiatrie, de volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.  

De klinische keuzestages vinden op diverse locaties plaats, o.a. het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis, met mogelijkheden op de verschillende opnameafdelingen, (specialistische) 

poliklinieken, (o.a. adolescentenpsychiatrie, POP poli, consultatieve- en liaisonpsychiatrie), 

en crisisdienst. Op alle stageplaatsen wordt gestreefd naar actief participeren in de 

patiëntenzorg. Naast de werkzaamheden onder begeleiding van een aios en/of psychiater 

kan ook aan (delen van) het onderwijs aan de aios worden deelgenomen.  

Graag maken we in een persoonlijk gesprek over je belangstelling en voorkeur 

gezamenlijk een keuzestage op maat.  

Vanuit onze instelling wordt ook de mogelijkheid voor een wetenschappelijke stage 

(minimaal 12 weken) aangeboden, gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk 

onderzoek binnen een bestaande onderzoekslijn.  

Duur stage: Het keuze coschap duurt 4, 6 of 12 weken of langer (in overleg met de 

begeleidend psychiater).  

Interesse? Neem contact op met Toine den Hollander, Martijn Bevers of dr. Koen 

Grootens, psychiaters, via 073-6586726 of co-assistenten@reiniervanarkel.nl 

(secretariaat). 

 

 

Tergooi Blaricum, Psychiatrie in een algemeen ziekenhuis 

De coassistent werkt minimaal 6 weken op onze afdeling in Tergooi Blaricum. Op de 

afdeling psychiatrie in Tergooi worden zowel patiënten opgenomen die een 

psychiatrische als een somatische ziekte hebben die opname vereist (zoals bijvoorbeeld 

patiënten met een depressie en ernstige somatische complicaties of patiënten na een 

auto-intoxicatie met medicatie) maar ook patiënten met enkel psychiatrische 

problematiek. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan patiënten met een ernstige 

depressie die worden behandeld met ECT of een diagnostische opname. Een crisis 

betreft een acute psychiatrische verstoring bij mensen met een psychiatrische stoornis 

Mogelijke verwijzers zijn collega’s, huisartsen of de eerste hulp. 

Coschap plek en werkzaamheden. 

De coassistent werkt onder supervisie van de AIOS psychiatrie en van de psychiater en 

krijgt zelf enkele patiënten onder behandeling op de afdeling. Dit behelst overleg met de 

verpleging, het starten van behandelingen, het voeren van gesprekken en het uitvoeren 

van diagnostische tests. Het is het doel om enkele verantwoordelijkheden te nemen die 

horen bij een beginnend arts om het coschap zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. Te 

leren kennis en vaardigheden 

mailto:ajeuken@dewaagnederland.nl


• De coassistent kan de vaardigheden van het psychiatrisch onderzoek goed leren. 

• De coassistent kan kennis nemen over psychiatrische beelden van afwisselende 

pathologie (stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen, 

verslavingsstoornissen) en leren het onderscheid te maken met 

aanpassingsproblematiek, systeemproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek (al 

dan niet passend bij de levensfase). 

• De coassistent leert crisisinterventies van zowel AIOS en psychiater, zowel 

medicamenteus als gedragsmatig. 

• Andere punten waarmee ervaring wordt opgedaan zijn: maatregelen in het kader van 

de wet BOPZ, de werking van het multidisciplinair team, familiegesprekken en 

psychofarmaca. 

• We testen de coassistenten op kennis en vaardigheden door middel van KPB’s, 

presentaties, ontslagbrieven en een examenpatiënt.

Eisen en duur stage 

- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond 

- Master jaar 3: 6 of 12 weken, eventueel langer in overleg met begeleidend psychiater 

Interesse? Neem contact op met Joeri Tijdink of Dieneke Bloemkolk, opleiders 

psychiatrie op 088-7531320 of via jverhoeven@tergooi.nl (secretariaat) 

Vereiste UMC-begeleider moet u zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU. 

 

 

Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein  

Onze vakgroep psychiatrie (met 8 psychiaters en 8 psychologen) heeft, als PAAZ 

(psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis ) als belangrijkste speerpunt de 

ziekenhuispsychiatrie. Dit houdt in dat er naast kennis van psychiatrische problematiek 

aandacht is voor somatische problematiek en vooral de interactie tussen beiden focus van 

aandacht is.  

Er wordt dan ook met diverse somatische specialisten samengewerkt bv op de 

neuropsychiatrie poli, de pop poli (psychiatrie met gynaecologie en verloskunde) en de 

diabetes poli.  

Onze afdeling bestaat uit  

- een grote kliniek van in totaal 37 bedden voor volwassen patiënten met diverse 

psychiatrische ziektebeelden  

 

De kliniek is onderverdeel in 4 verschillende afdelingen:  

o Een gesloten afdeling.  

o Een Psychiatrisch Medische Unit waar patiënten worden opgenomen die gelijktijdige 

somatische en psychiatrische zorg behoeven.  

o Een open afdeling  

- De moeder-baby-unit. Dit is een 3e lijns afdeling waar moeder en kind gezamenlijk 

worden opgenomen voor behandeling bij postnatale problematiek  

- Een poli/ deeltijd waar onder andere groepsgewijze psychotherapie wordt aangeboden  

- Consultatieve psychiatrie op de diverse locaties  

 

Binnen onze organisatie is het mogelijk om op diverse plaatsen een keuzestage te lopen. 

In je semi- arts stage zal je al snel zelfstandig patiënten begeleiden onder supervisie van 

een van ons.  
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Duur stage: 6-12 weken in masterjaar 2 of 3  

Interesse? Neem contact op met Mevr. N. Schiemanck, psychiater of Sina Roelfs, 

psychiater onder nummer 088-3204400. 

 

Antonius ziekenhuis, Effect van overeetstoornissenprogramma op het 

cardiovasculair risico van patiënten met (zeer ernstig) overgewicht 

Overeetstoornissenprogramma: 

Mensen met een overeetstoornis hebben regelmatig eetbuien of ze eten de hele 

dag door te veel. Zij hebben vaak overgewicht en krijgen te maken met de 

gevolgen daarvan, zoals diabetes of hoge bloeddruk. Onze behandelprogramma's 

zijn speciaal voor deze mensen ontwikkeld. Het is overigens niet zo dat alle 

mensen die overeten ook overgewicht hebben, en andersom: niet iedereen met 

overgewicht heeft een eetstoornis. 

 

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de behandelprogramma’s ontwikkeld, omdat 

gewone diëten en afslankclubs niet altijd voldoende helpen. Soms hebben ze zelfs 

een averechts effect. Het lijngedrag houdt dan de eetproblemen (vreetbuien, 

dwangmatig eten) juist mede in stand. Een overeetstoornis is niet hetzelfde als 

boulimia nervosa. Mensen met boulimia hebben ook eetbuien, maar hebben 

daarnaast ook de drang om het overmatige eten te compenseren door te braken, 

laxeren of overmatig te bewegen. Mensen met een overeetstoornis hebben die 

compensatiedrang niet. 

Het doel van het behandelprogramma is om een normaal voedings- en 

beweegpatroon te ontwikkelen, zonder eetbuien, ‘emotioneel' eten of lijnen. 

Daarnaast is het programma gericht op: 

• bevorderen van (zelf-)acceptatie; 

• in kaart brengen van onderliggende factoren die een rol spelen bij het 

overeten en het overgewicht en deze factoren waar mogelijk beïnvloeden; 

• inzicht krijgen in de functie van het eten. 

Zie voor meer informatie over het programma: 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/overeetstoornissen-behandelprogrammas 

 

Value Based Healthcare 

St. Antonius is één van de koplopers in Nederland in de implementatie van value-

based healthcare (VBHC). VBHC is organisatie van de zorg gericht op verhogen 

van waarde voor patiënten, waarbij ‘waarde’ gedefinieerd is als uitkomsten van 

zorgverlening ten opzichte van de kosten van zorgverlening. Het St. Antonius is 

initiatiefnemer van diverse programma’s gericht op het ontwikkelen, meten, 

inzichtelijk maken en verbeteren van uitkomstindicatoren. Het 

overeetstoornissenprogramma binnen de afdeling Psychiatrie & Psychologie van 

het St Antonius Ziekenhuis, houdt sinds 2009 de resultaten van behandeling bij in 

het kader van Value Based Healthcare. Met de uitkomsten van Value Based 

Healthcare kan het programma worden verbeterd en kunnen patiënten beter 

worden voorgelicht over de mogelijke effecten van het programma op hun 

ziektebeeld. 

 

Jij gaat onderzoeken wat het effect is van het overeetstoornissenprogramma op 

het cardiovasculair risico van patiënten met (zeer ernstig) overgewicht. Onder 



cardiovasculair risico wordt verstaan het risico dat mensen hart- en vaatzieken 

ontwikkelen. Bekend is dat factoren die samenhangen met overgewicht (zoals o.a. 

verhoogde cholesterolwaardes, diabetes) het cardiovasculair risico verhogen. Er 

worden in de literatuur verschillende modellen omschreven waarmee het 

cardiovasculair risico van mensen in kaart kan worden gebracht.  

 

Eerst zal je door middel van een literatuuronderzoek bekijken welke theorieën/ 

modellen geschikt zijn om het cardiovasculair risico voor deze patiëntenpopulatie 

in kaart te brengen. 

 

Als je een geschikt model hebt gevonden, za je met behulp van de data die we 

sinds 2009 verzameld hebben kijken of je een schatting kunt maken van de 

afname van het cardiovasculair risico van patiënten die het programma succesvol 

hebben afgerond. We verzamelen van onze patiënten veel data. Deze data omvat 

onder andere het gewicht van de patiënt op meerdere momenten, bloedwaarden 

bij start en bij beëindiging van het programma en comorbiditeiten. 

 

Start bij voorkeur sept-dec 2019. Verder flexibel in te vullen.Stage is flexibel in te 

vullen en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng. Neem gerust contact op 

voor vragen. 

 

Coördinator: Drs. Nienke van der Veer (klinisch psycholoog en hoofdbehandelaar 

van het overeetstoornissenprogramma), divisie: Man, Vrouw, Kind, afdeling: 

Psychiatrie & Psychologie, tel: 088-3204400, n.van.der.veer@antoniusziekenhuis.nl 

& Dr. Benjamin Boerebach, divisie: Kwaliteit, afdeling: Value Based Healthcare, tel: 

088-3207059, b.boerebach@antoniusziekenhuis.nl 

 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/overeetstoornissen-behandelprogrammas 

 

Altrecht, locatie Utrecht, Volwassenen-, Kinder-en jeugd, Ouderenpsychiatrie, Crisisdienst 

Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg is een instelling met vele locaties in de provincie 

Utrecht,  met  zowel  acute  klinische  voorzieningen,  tal  van  ambulante  afdelingen 

(poliklinieken,  FACT  teams)  en  specialistische  afdelingen  (o.a.  deeltijdvormen).  Er  is 

aanbod op het gebied van volwassenenzorg, maar ook in de ouderenpsychiatrie en 

kinder- en jeugdpsychiatrie. Er bestaan vier topklinische afdelingen, waar bovenregionale 

expertise aanwezig is: Altrecht Bipolair, Altrecht Psychosomatiek, Altrecht Academische 

Angstcentrum en Rintveld Eetstoornissen. Het aanbod beperkt zich echter niet tot deze 

afdelingen (zie: www.altrecht.nl/ ). 

Behalve de reguliere coschappen psychiatrie op de opnameafdelingen zijn ook keuze- 

coschappen mogelijk. De eerste keuze is daarbij uit Altrecht Bipolair (locatie Lunetten, 

Utrecht), FACT team voor ambulante psychosezorg (Utrecht), en crisisdienst (Utrecht). Op 

alle plekken wordt zo ver als mogelijk gestreefd naar zelfstandig werk, dan wel actief 

deelnemen in de uitvoerende zorg met psychiaters of psychiaters in opleiding, binnen 

een passend leerklimaat. Verdiepingsopdrachten worden vastgesteld met de 

stagesupervisor, in het algemeen de teampsychiater of afdelingspsychiater van de 

desbetreffende afdelingen. 

Voorwaarde voor het keuze coschap is dat de coassistent reeds het coschap psychiatrie 

afgerond heeft. 

http://www.altrecht.nl/


Duur stage: voor keuzeonderwijs Master jaar 1 & 2: 4-6 wk, Schakeljaar keuzestage 6-12 

weken of langer, dan wel in overleg met de begeleidend psychiater. 

Coördinator: prof. dr. A.W. Braam, psychiater crisisdienst en opleider psychiatrie; 

secretariaat 030-2308614, mw. R. Vos, r.vos@altrecht.nl . 

De vereiste UMC-begeleider moet de student zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, 

UMCU. 

 

 

GGZ Centraal locatie Almere/Lelystad, Crisisdienst 

De coassistent werkt (als enige coassistent)  4 ,  6 o f  1 2  weken bij de crisisdienst 

in Almere/Lelystad. Deze crisisdienst bedient h e e l  Flevoland. Een crisis betreft een 

acute psychiatrische verstoring bij mensen met al dan niet een psychiatrische stoornis 

of persoonlijkheidsstoornis, danwel een ernstige vorm van psychosociale problematiek, 

waarbij de cliënt of de verwijzer aangeeft dat onmiddellijke interventie, binnen 24 uur, 

noodzakelijk is. De crisisdienst is 7 x 24 uur beschikbaar voor mensen in crisis van alle 

leeftijdscategorieën. Mogelijke verwijzers zijn collega’s binnen de psychiatrie, huisartsen, 

politie  en ziekenhuizen. De crisisdienst doet consulten op locatie (huisbezoek, SEH, 

politiebureau) of patiënten komen op n a a r  D e  M e r e g a a r d . Tevens verzorgt de 

crisisdienst kortdurende behandelingen gericht op stabilisatie, diagnostiek en/of 

adequate verwijzing. 

Coschap plek 

De coassistent werkt onder supervisie van de AIOS en ANIOS psychiatrie en kan 

deelnemen aan de verschillende onderdelen van de crisisdienst. Hieronder vallen onder 

andere: het doen 
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van beoordelingen, zowel op locatie als in de Meregaard, het schrijven van 

verslagen hierover, het kortdurend behandelen van patiënten en het aanwezig zijn bij 

overleggen. De coassistent verricht de werkzaamheden in nauw overleg met de 

A(N)IOS en zal zelf enkele patiënten vervolgen binnen de setting van crisisdienst. 

Regelmatig zijn er lesmomenten en ook zal met de psychiater van de crisisdienst samen 

beoordelingen worden gedaan, waarbij aanvullend (psychiatrisch) onderzoek gedaan 

moet worden. 

Werkzaamheden 

De coassistent is betrokken bij de beoordeling en eventuele kortdurende behandeling 

van patiënten die worden aangemeld bij de crisisdienst. Alle gesprekken binnen de 

crisisdienst worden gevoerd door ‘koppels’; een voorwacht (spv’er) en een arts (AIOS, 

ANIOS, psychiater). 

Nieuwe aanmeldingen doen de coassistenten samen met de A(N)IOS. Het vervolgen 

van patiënten kan de coassistent ook zelfstandig doen deze gesprekken worden dan 

nabesproken met de A(N)IOS of psychiater. De coassistent presenteert regelmatig het 

verslag van een beoordeling in het ochtendrapport en is zoveel mogelijk bij de 

overlegmomenten aanwezig. Naar aanleiding van casuïstiek moedigen we nadere 

literatuurstudie aan. 

De coassistent werkt tijdens kantoortijden en eventueel daarbuiten.  

Te leren kennis en vaardigheden 

• De coassistent kan de vaardigheden van het psychiatrisch onderzoek goed leren. 

• De coassistent kan kennis nemen over psychiatrische beelden van afwisselende 

pathologie (stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen, 

verslavingsstoornissen)      en      leren      het      onderscheid      te      maken      met 

aanpassingsproblematiek,  systeemproblematiek  of  persoonlijkheidsproblematiek  (al 

dan niet passend bij de levensfase). 

• De coassistent leert crisisinterventies van zowel voorwacht als A(N)IOS en 

psychiater, zowel medicamenteus als gedragsmatig of systemisch. 

• Andere punten waarmee ervaring wordt opgedaan zijn: maatregelen in het kader van 

de wet BOPZ, de werking van het multidisciplinair team, systeeminterventies en 

psychofarmaca. 

• We testen de coassistenten op kennis en vaardigheden door middel van KPB’s, 

presentaties, ontslagbrieven of een examenpatiënt. 

 

Eisen en duur stage 

- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond 

- Het keuze coschap duurt 4, 6 of 12 weken 

Interesse? Neem contact op met Tim Waning, psychiater crisisdienst Flevoland, 

t.waning@ggzcentraal.nl met cc aan Truus van den Brink, psychiater en coördinator 

coassistenten GGz Centraal, t.vandenbrink@ggzcentraal.nl. 

Vereiste UMC-begeleider moet u zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU. 
 
 
 

GGZ Centraal, lokatie Heesteroord, Ermelo, Verslavingspsychiatrie 

De coassistent werkt binnen de verslavingszorg op de detoxificatieafdeling van 

Heesteroord in Ermelo. Deze heeft 12 bedden. Daarnaast doet hij/zij intakes voor de 

polikliniek, gekoppeld aan een vaste AIOS. 

mailto:t.waning@ggzcentraal.nl
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Op de detoxificatieafdeling worden met name patiënten opgenomen die binnen een 

gestructureerd programma van 4 weken een klinische detoxificatie ondergaan. Het gaat 

voornamelijk om detoxificatie van alcohol of cannabis, daarnaast om patiënten met 

afhankelijkheid van cocaïne, heroïne of medicatie, en ook gedragsverslavingen als 

gokverslaving. 

Op de polikliniek worden intakes gedaan ten behoeve van klinische detoxificatie, en ook 

voor indicatiestelling voor poliklinische behandeling of deeltijdbehandeling. 

Coschapplek 

De coassistent werkt onder supervisie van de AIOS psychiatrie of de verslavingsarts en 

kan deelnemen aan de verschillende onderdelen van het behandelproces. Hieronder 

vallen onder andere: het doen van intakes/opnames, schrijven van het intakeverslag, 

deelnemen aan het behandelplan, dossiervoering en aanwezig zijn bij 

programmaonderdelen van de detoxificatiebehandeling. 

Er is in de acute verslavingspsychiatrie veel aandacht voor de somatische aspecten van 

onthouding en co-morbiditeit van zowel psychiatrische als somatische stoornissen. 

De werkzaamheden van de coassistent zullen in nauw overleg met de AIOS en 

verslavingsarts worden verricht en begeleid. Dagelijks is een ochtendoverleg met de 

AIOS, verslavingsarts, psychiater en verpleegkundigen van de afdeling waarna een 

planning voor de dag kan worden gemaakt. 

Op de dagen dat de AIOS psychiatrie afwezig is wordt de begeleiding gedaan door de 

verslavingsarts en de psychiater. 

Werkzaamheden: 

De coassistent is in mindere of meerdere mate betrokken bij de behandeling van alle 

patiënten van de detoxificatieafdeling. Nieuwe opnames en intakes kunnen samen met 

de AIOS of gedeeltelijk zelfstandig worden gedaan waarna een nabespreking met de 

AIOS plaatsvindt. Regelmatig wordt van de coassistent verwacht dat hij het verslag van 

een opname presenteert in het ochtendrapport. De coassistent zal zo veel mogelijk bij 

de overlegmomenten aanwezig zijn binnen de detoxificatieafdeling, en ook in de 

overlegmomenten met de andere coassistenten in Ermelo. 

Van de lopende behandelingen kan de coassistent zo veel mogelijk gesprekken 

bijwonen, indien mogelijk zelf gesprekken voeren met patiënten, testen afnemen 

(MMSE, MADRS, HDRS) en de biografische anamnese afnemen. 

Naar aanleiding van casuïstiek wordt nadere literatuurstudie aangemoedigd. 

Te leren kennis en vaardigheden 

• Gezien de complexe  problematiek kunnen de basale doktersvaardigheden worden 

gepraktiseerd betreffende de verslavingspsychiatrie, psychiatrische zorg en somatische 

zorg. Aandacht voor zgn. dubbele diagnoseproblematiek (samengaan van verslavings- 

en algemeen psychiatrische problematiek) is een speerpunt van de afdeling. De 

vaardigheden van het psychiatrisch onderzoek kunnen binnen de opnamesetting goed 

worden geleerd. Naast de uitgebreide verslavingsproblematiek, kan qua psychiatrische 

beelden tevens kennis worden genomen van afwisselende pathologie (cognitieve 

stoornissen, organische psychosyndromen, stemmingsstoornissen, en 

aanpassingsproblematiek passend bij complexe sociale problematiek) en bijpassende 

behandelingen. 



• Andere punten waarmee ervaring kan worden opgedaan zijn: de werking van het 

multidisciplinair team, overleg met somatische specialisten, familiegesprekken, 

psychofarmaca bij verslaving, en ketenzorg bij verslaving. 

Eisen en duur stage 

- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond 

- Het keuze coschap duurt minimaal 6 of 12 weken 

Interesse? Neem contact op met Truus van den Brink, psychiater GGZ Centraal, 

t.vandenbrink@ggzcentraal.nl 

Vereiste UMC-begeleider moet u zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU 

 

 

GGz Centraal/Fornhese, locaties Amersfoort of Almere, Kinder- en jeugd psychiatrie 

De coassistent werkt (als enige coassistent) minimaal 6 weken in Fornhese Amersfoort of 

Fornhese Almere. Het leeuwendeel van het werk wordt ambulant verricht, soms ook in de 

deeltijdbehandeling, terwijl in Almere ook in klinische groepen stage gelopen kan 

worden. De doelgroep van de behandelprogramma’s bestaat uit kinderen en jeugdigen 

met complexe psychiatrische problematiek, waardoor hun ontwikkeling stagneert, en/of 

bij wie sprake is van disfunctioneren in twee of meer milieus (specialistische jeugd GGz). 

Op alle afdelingen vindt multidisciplinaire diagnostiek plaats en wordt advies gegeven 

over verdere psychiatrische behandeling in Fornhese of verwijzing naar een andere 

organisatie. In de kliniek zijn verschillende mogelijkheden voor opname. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen een opname voor observatie en diagnostiek, een time-out 

opname en een onvrijwillige opname in het kader van de Wet BOPZ. 

 

Werkzaamheden 

De coassistent werkt altijd onder supervisie van een AIOS psychiatrie (3 in Almere en 2 in 

Amersfoort). Het werk bestaat uit: het voeren van een intakegesprek, het verrichten van 

kinderpsychiatrisch onderzoek, een anamnesegesprek met ouders, bijwonen van 

specifieke deelonderzoeken door andere disciplines, het schrijven van verslagen hierover, 

bijdragen aan teamvergaderingen en het kortdurend (medicamenteus) behandelen van 

patiënten. Uiteraard zal de aios die je begeleidt altijd bij jouw verrichtingen aanwezig zijn 

en in overleg wordt vastgesteld hoe zelfstandig je kunt werken. 

 

Te leren kennis en vaardigheden 

• Leren verrichten van een kinderpsychiatrisch onderzoek: techniek en interpretatie. 

• Kennisnemen van psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen.  

• De coassistent neemt deel aan het vaardigheidsonderwijs KJP, kan zelf een patiënt 

demonstreren en het theoretisch onderwijs bij het Zuiderzeeconsortium volgen. 

 

Eisen en duur stage 

- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond 

- Het keuze coschap duurt minimaal 6 of 12 weken 

 

Interesse? Neem contact op met Dik van Leeuwen, kinder- en jeugdpsychiater Fornhese/ 

GGz Centraal, d.vanleeuwen@ggzcentraal.nl met cc aan Truus van den Brink, psychiater 

en coördinator coassistenten GGz Centraal, t.vandenbrink@ggzcentraal.nl. 

De vereiste UMCU-begeleider moet je zelf benaderen bij de afdeling Psychiatrie, UMCU. 

In het algemeen wordt van je verwacht dat je tijdens het keuzecoschap een 
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verdiepingsopdracht over een tevoren overeengekomen onderwerp schrijft.   

 

 

GGz Centraal ouderenpsychiatrie Gooi & vechtstreek, Locatie Rembrandthof, Hilversum 

Keuzecoschap ouderenpsychiatrie, masterfase  

De coassistent werkt (als enige coassistent) minimaal 6 weken bij klinische 

ouderenpsychiatrie in Hilversum.  

 

Coschap plek  

De coassistent werkt altijd onder supervisie van een AIOS psychiatrie en in directe 

samenwerking met ouderenpsychiater. De werkplek is een gesloten opname afdeling 

ouderenpsychiatrie. Een afdeling met maximaal 12 bedden en een gemiddelde 

opnameduur van 3 maanden. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team. De patiënten 

volgen een behandelprogramma gedurende de dag in een aantal blokken waarbij 

vaktherapeuten (muziek-, creatieve therapie, PMT) zijn betrokken. Er is nauwe 

samenwerking met het ambulante team van behandelaars. Een opname wordt steeds 

gezien als tijdelijke fase in een (langer) lopende ambulante behandeling.  

 

Werkzaamheden 

De coassistent is betrokken bij de behandeling van de patiënten gedurende de opname. 

Daarbij behoort ook het mee volgen van het behandelprogramma van de patiënten voor 

een aantal dagen. In eerste instantie is de coassistent betrokken bij de behandeling van 

de opgenomen patiënten samen met AIOS, in de tweede helft van het coschap zal hij/ zij 

ook hoofdverantwoordelijk zijn voor de behandeling van tenminste één van de patiënten. 

De behandeling wordt steeds afgestemd met de AIOS en in ieder geval wekelijks met de 

ouderenpsychiater in het behandeloverleg. De coassistent participeert bij een nieuwe 

opname in het opname gesprek. Is verantwoordelijk voor het lichamelijke onderzoek, de 

heteroanamnese en de biografische (en familie) anamnese. Afnemen van vragenlijsten bij 

patiënten ter screening en bepalen van de ernst van de aanwezige stoornissen (bv GDS, 

MMSE, MOCA) Intercollegiaal overleg met andere behandelaars in de keten (bv huisarts, 

POH GGZ, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, stads- en 

ziekenhuisapotheker).  

Dagelijks aanwezig bij overdracht van de Spoedeisende Psychiatrie (‘ochtendrapport’).       

 

Te leren kennis en vaardigheden 

• Leren verrichten van een psychiatrisch onderzoek bij ouderen: techniek en interpretatie. 

• Kennisnemen van psychiatrische stoornissen bij ouderen en alle comorbide stoornissen.  

• De coassistent neemt deel aan het patiënt gerichte onderwijs van de AIOS van GGz 

Centraal. 

• Coassistent sluit aan bij het lokaal onderwijs ouderenpsychiatrie voor A(N)IOSen 

 

Eisen en duur stage 

- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond 

- Het keuze coschap duurt minimaal 6 of 12 weken 

 

Interesse? Neem contact op met Chris Bavinck, ouderenpsychiater Gooi & Vechtstreek 

c.bavinck@ggzcentraal.nl, met cc aan Truus van den Brink, psychiater en coördinator 

coassistenten GGz Centraal, t.vandenbrink@ggzcentraal.nl. In het algemeen wordt van je 
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verwacht dat je tijdens het keuzecoschap een verdiepingsopdracht over een tevoren 

overeengekomen onderwerp schrijft. 

Vereiste UMC-begeleider moet u zelf benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU. 

 

 

Christelijke ggz-instelling Eleos de fontein, Bosch en Duin 

Eleos de fontein biedt een inspirerende stageplaats aan voor een keuzecoschap: een 

coschap opnamepsychiatrie in een christelijke ggz-instelling.  

Bij Eleos de fontein worden mensen met en zonder christelijke achtergrond opgenomen 

en wordt hen een gerichte behandeling geboden vanuit een herstelgerichte benadering 

met extra aandacht voor existentieel herstel.  

Je zult in deze stage kennismaken met diverse psychopathologie, in ieder geval met 

depressie, maar ook angststoornissen, psychose en persoonlijkheidsstoornissen. Je doet 

ervaring op met intakes, crisis- en behandelopnames. Je oefent je in het psychiatrisch 

onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en het werken in de complexe wereld van de 

psychiatrie. Daarbij werk je in een multidisciplinair team, in samenwerking met zowel 

ambulante vestigingen van Eleos als met vrijwel alle andere ggz-instellingen.  

Je leert verder hoe religie en geloof invloed hebben op psychopathologie en hoe je als 

aankomend arts daar op een professionele manier mee om kunt gaan. Ook zie je hoe 

Eleos vorm geeft aan het christelijke karakter van de instelling. Als extra is het mogelijk 

om een bijdrage te leveren in onderzoek vanuit het Kennisinstituut christelijke ggz, een 

samenwerkingsverband van Eleos en De Hoop ggz. Op de fontein loopt onderzoek naar 

depressie, suïcidaliteit en religie in samenwerking met diverse universiteiten. 

Interesse? We komen graag met je in gesprek. 

 

Contactpersoon:  

drs. Bart van den Brink, psychiater bij Eleos  

bart.vandenbrink@eleos.nl 

088-8920260 
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