
Psychopathologie  3 daagse cursus.

Deze driedaagse cursus psychopathologie wordt gegeven in het kader van bij en nascholing 

voor professionele hulpverleners. Bekend worden met de systematiek van de DSM en het 

leren classifceren van psychiatrische ziekte beelden en de betekenis voor het sociale 

systeem.

De cursus wordt gegeven door  psychiater dr, Jeroen Terpstra , directeur van het 

Psychiatrisch Expertise Centrum in Ermelo. 

 

Dr. Jeroen Terpstra, psychiater

• In de deze drie daagse cursus psychopathologie krijgen de deelnemers  

antwoorden op de vragen:   

• Wat is ziekte en wanneer  spreekt je van een psychiatrische ziekte.

• Wat is het verschil tussen diagnosticeren en classifceren .

• Waar bestaat  het psychiatrisch onderzoek uit. 

• Hoe is de DSM-5 opgebouwd, inclusief een overzicht van de belangrijkste 

psychiatrische stoornissen en uitleg van verschillende begrippen.

• Welke  verschillende hersenfunctie zijn er. 

• Waar bestaan de psychiatrische  en psychologische behandelingen uit.

• Wat is psycho trauma PTSS en welke  verschillende  trauma behandelingen 

zijn er. 

Aan het einde van deze drie daagse cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de 

psychopathologie te begrijpen en toe te passen.



Doelgroep:

De cursus is voor gediplomeerde hulpverleners die zich willen bekwamen in het 

onderkennen van psychiatrische stoornissen in hun werk.

Werkwijze:

Aan de hand van een powerpoint wordt er uitleg gegeven over de boven genoemde 

onderwerpen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse beeld materiaal om specifeke 

ziektebeelden te leren herkennen.  Er zal interactieve casuïstiek besprekingen zijn en  

oefeningen in rollenspellen .

Literatuur

In de cursus wordt het leerboek Psychiatrie  gebruikt van  M.W. Hengeveld, A.J.L.M van 

Balkom. 

Locatie

De drie daagse cursus wordt gegeven in  psycho motorische praktijk, Spagaat,  sparrenlaan 

5  in Hattem 

Kosten:

 De kosten voor deze cursus is 750 euro.

Incl.:  kofe thee en lunch,

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deze bijscholing door een mail te sturen naar onderstaande 

mail adres  met uw naam en adres gegevens en de naam van de cursus en voor welke data u 

zich inschrijft. t.visser@akkoordidb.nl   

De cursus is geaccrediteerd door de NVRG, SKJ

Data volgende cursus:

7 maart 2023

31 maart 2023

14 april 2023
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