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Cursuskalender voorjaar 2020  

Cursus Psychofarmaca in de praktijk

Cursus Lichamelijk onderzoek in de GGZ

Congres

Hieronder tref je een overzicht aan van ons nascholingsaanbod. 

Kijk voor een actueel overzicht op www.psyfarvs.nl/events

  

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

22 januari Utrecht 
Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ (dag 2)

24 maart Utrecht 
Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ (dag 1)

6
punten

6
punten

4
punten

13 februari Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 1)

4
punten

4 juni Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 4)

16 april Zeist
Psyfar vs event 2020

5
punten

10 maart Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 2)

4
punten

14 mei Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 3)

4
punten

16 juni Utrecht 
Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ (dag 2)

6
punten

Op donderdag 8 oktober 2020 vindt de viertiende editie van het 

Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie plaats. Laat 

u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes 

op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen in de 

psychofarmacologie.

Houdt voor het laatste nieuws en het programma de website in 

de gaten: www.psyfar.nl/bijeenkomsten.

Save the date 

8 oktober
14e editie
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Cursus Psychofarmaca 
in de praktijk

Deze succesvolle cursus is sinds 2013 al door meer dan 550 verpleeg-

kundig specialisten gevolgd en vormde de basis voor Psyfar vs. Jaarlijks 

worden twee tot drie reeksen per jaar georganiseerd; afwisselend in 

2 hele dagen en in 4 middagen. Kies zelf wat het beste past in jouw 

agenda. Alle cursusdagen zijn ook los te volgen.

“Interessante en intensieve cursus: 

een mooie verdieping als vervolg op mijn opleiding”

    CURSUSPROGRAMMA

• Farmacokinetiek en farmacogenetica

• Antidepressiva en anxiolytica

• Stimulantia

• Psychofarmaca in het verkeer

• Cardiovasculair risicomanagement

Docenten: dr. Arne Risselada, drs. Laura de Wit, Mariëlle de Ruijter en
Lianne Tammenga

Datum: 13 februari, 10 maart, 14 mei en 4 juni

Locatie: Aristo Meeting Center, Utrecht Lunetten

Prijs: € 735 voor leden, € 789 voor niet-leden

Accreditatie: geaccrediteerd voor 16 nascholingspunten (4 per middag)

Cursusmiddagen zijn ook los te volgen

Kijk opwww.psyfarvs.nl/events 
voor meer informatie en inschrijven

“Toegespitst op 
onze doelgroep!”

LEERDOELEN:

Na het volgen van de cursus weet je:

wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn;

wat de belangrijkste bijwerkingen van psycho-

farmaca zijn;

wat de belangrijkste interactiemechanismen van 

psychofarmaca zijn;

hoe je de farmacokinetiek en farmacodynamiek van 

psychofarmaca beter kan doorgronden;

hoe je interactiesignalen beter kan interpreteren in 

de dagelijkse praktijk;

hoe je bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter 

kan monitoren;

wat het krachtenveld is waar je mee te maken hebt 

tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen.

16 punten

Geaccrediteerd 
door het VSR
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Special guest – Victor Mids!

Victor Mids is illusionist en arts (niet-praktiserend), 

bekend van de tv-show Mindf*ck, en zorgt voor een 

bijzondere afsluiting van deze dag. Neuromagic is 

een combinatie van illusionisme, psychologie,  

geneeskunde en vingervlugheid. Hoe makkelijk ben 

jij af te leiden? 

Hoe werkt ons geheugen? En bestaat er eigenlijk 

wel een vrije wil? Laat je meenemen in zijn 

wereld, waar niets is wat het lijkt…

Donderdag 16 april 2020
Jubileumeditie Psyfar vs event

Begin 2016 vierden we de introductie van Psyfar 

vs tijdens een succesvol lanceringsevent. Noteer 

donderdag 16 april 2020 alvast in je agenda, want 

dan vindt alweer de vijfde editie van het Psyfar vs 

event plaats! Je bent van harte uitgenodigd om 

ons eerste jubileum te vieren. Dat kunnen we 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan…

Kijk op www.psyfarvs.nl/events voor alle informatie & inschrijven!

“Prettige manier om collegae 
uit het land weer te ontmoeten”

5Save the date
vijfde editie 
Psyfar vs event
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Net als voorgaande jaren wordt het een praktijkgericht, geaccrediteerd 

event vol interessante plenaire lezingen en interactieve workshops. 

We brengen je in twee plenaire sessies en twee praktijkgerichte 

workshoprondes op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de 

psychofarmacologie. Onze sprekers en workshopleiders zijn zonder 

uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de 

theorie en je dagelijkse praktijk De dag wordt afgesloten door een 

hele bijzondere special guest...

PROGRAMMA

08:45  -  09:30    Registratie en ontvangst

09:30 -  09:45    Van start - dagopening - Marielle de Ruijter 

09:45  -  10:45   Medicatie bij pijn en infectie - Eric van Roon

10:45  -  11:00    Koffi epauze

11:00  -  12:00  Starten en stoppen met SNRI’s en SSRI’s - Eric Ruhé

12:00  -  13:00    Lunchpauze

13:00  -  14:00    Workshopronde 1

14:00  -  14.10    Wisselpauze

14:10  -  15:10   Workshopronde 2

15:10  -  15:30    Koffi epauze

15:30  -  16:30    Victor Mids - Neuromagic

16:30               Einde dag

Datum: donderdag 16 april 2020
Locatie: Hotel Theater Figi, Zeist
Prijs: € 268,50 voor leden, € 315 voor niet-leden
Accreditatie: aangevraagd bij het VSR voor 5 nascholingspunten

Psyfar vs event 
Jubileumcongres

“Zeer toegankelijk congres 
en meteen toepasbaar 

in mijn dagelijkse praktijk”

jubileum-
editie

WORKSHOPS

Net als ieder jaar, kun je je middagprogramma 

zelf samenstellen. Maak je keuze uit de volgende 

workshops:

• Intoxicaties en ontwenning van drugs en alcohol

- Arjen Neven

•  Nieuwe middelen in de psychiatrie - Glenn Dumont

•  “Ik wil geen medicatie!” - communicatie over 

medicatie met patiënten met een persoonlijk-

heidsstoornis - Klaas-Jan Nauta

•  Probleemgedrag bij dementie - Mieke Bil

•  Wet verplichte ggz (Wvggz) - Nynke Boonstra en 

Sita Roorda

•  Labuitslagen interpreteren - Ronald Maatman

•  Metabool syndroom bij psychiatrische 

aandoeningen - Melissa Chrispijn

“Leerzaam, ontspannen, 
goede ambiance!”

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/psyfar-vs-event-2020


CURSUSPROGRAMMA

DAG 1  dinsdag 24 maart 2020 - De theorie: Lichamelijk onderzoek in 4 stappen

Op dag 1 ligt de nadruk op de theorie en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek. Er staan 4 onderdelen van het 

lichamelijk onderzoek op het programma: hart, longen, abdomen en neurologisch onderzoek. Na de plenaire  theorie 

over anatomie, fysiologie en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, wordt (op elkaar) geoefend in kleine groepen.

DAG 2 dinsdag 16 juni 2020 - De praktijk: Oefenen met casuïstiek

Voorafgaand aan dag 2 leveren de deelnemers een casus in uit de eigen praktijk aan de hand van een aantal vragen. 

Alle ingebrachte cases worden besproken in 2 parallel-groepen* waarbij de theorie van dag 1 betrokken zal worden. 

De deelnemer presenteert de casus in 5 minuten waarna gezamenlijk de casus wordt uitgewerkt door klinisch redene-

ren en worden leerpunten geformuleerd.

  *Alle casus met leerpunten zijn beschikbaar voor alle deelnemers na de masterclass.

Somatische klachten van psychiatrisch patiënten worden vaak geschaard 

onder hun psychiatrisch beeld, maar dit is niet altijd terecht. Heeft een 

patiënt bijvoorbeeld een delier als gevolg van het anti-cholinerg e� ect van 

de voorgeschreven psychofarmaca, of heeft deze patiënt misschien wel 

een pneumonie? Hoe stel je de di� erentiaaldiagnose polyneuropathie en 

waar moet je ook alweer op le� en bij patiënten met diabetes en vasculaire 

problematiek? Maar ook: hoe sluit je in een crisissituatie een somatische 

oorzaak van psychiatrisch lijden uit?

Lichamelijk onderzoek is onderdeel van de opleiding tot verpleegkundig 

specialist, maar krijgt in de dagelijkse praktijk minder aandacht. Kennis 

van somatiek en lichamelijk onderzoek zorgt ervoor dat sneller een juiste 

diagnose kan worden gesteld. Bart Huybrechts en Victor Bon - beiden 

verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen - bren-

gen je volledig up-to-date en leren je over het hart, de longen, het 

abdomen en neurologisch onderzoek. Je krijgt meteen praktische handvat-

ten aangereikt en gaat aan de slag met casuïstiek - uit je eigen praktijk of 

uit die van mede-cursisten.

Hoe handel je in een kritieke situatie? Wanneer is een klacht puur 

psychiatrisch en wanneer kan er sprake zijn van een somatische oorzaak? 

Wil jij beter onderscheid leren maken tussen pluis en niet-pluis? Versterk 

dan je zelfvertrouwen in het doen van medisch lichamelijk onderzoek met 

deze tweedaagse cursus!

Helaas zijn er geen plekken 

meer beschikbaar voor deze cursus. 

Houd de website en je mailbox in de 

gaten voor nieuwe data in het najaar!

De cursusdagen zijn niet los te volgen

  LEERDOELEN

Na het volgen van de cursus:

heeft de deelnemer basiskennis van de 

belangrijkste groepen psychofarmaca;

heeft de deelnemer basiskennis van de 

belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;

kan de deelnemer de farmacokinetiek en farma-

co-dynamiek van psychofarmaca beter doorgron-

den;

kan de deelnemer interactiesignalen interprete-

ren in de dagelijkse praktijk;

heeft de deelnemer handvatten voor het monito-

ren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;

heeft de deelnemer basiskennis van een aantal 

voor de psychiatrie belangrijke somatische 

aandoeningen en welke middelen daarvoor 

gebruikt worden. 

Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ

12
nascholings-

punten

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/Cursus-Lichamelijk-Onderzoek-GGz-voorjaar%202020
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Wist u dat onze cursussen en masterclasses ook in-company worden 

georganiseerd? Het minimum aantal deelnemers is 15; de locatie is aan 

u. Deelnemers hebben voorafgaand en na de cursus (tijdelijk) toegang 

tot de site in het kader van zelfstudie. 

Cursusprogramma
Een incompany kan worden verzorgd op basis van ons reguliere aanbod, 

of geheel worden afgestemd op de opleidingsbehoefte binnen uw instel-

ling. Onderwerp en duur van de cursus zijn naar wens aan te passen. 

Vanwege het interactieve programma hanteren we een groepsgroo� e van 

maximaal 35 personen.

“Gestructureerde inhoud, leuke onderwerpen 

en gemotiveerde sprekers!”

• Veel ruimte voor eigen wensen en casuïstiek

• Interactief en praktijkgericht

• Ervaren, multidisciplinair docententeam

• Met hostess op locatie

• Toegang tot Psyfar (vs) voor alle deelnemers

   

“Een incompany geeft prettige, 

laagdrempelige interactie met collega’s”

Aantrekkelijke korting

De prijs van een reguliere cursus of master-

class bedraagt €200,- tot €250,- per dagdeel, 

inclusief BTW, cursusmateriaal en online 

toegang tot Psyfar (vs). 

Voor een incompany bieden wij u, afhankelijk 

van het aantal cursisten, een aantrekkelijk, 

gereduceerd tarief.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende 

offerte contact op met Manon van Deijnen, 

uitgever (vandeijnen@prelum.nl).

Incompany trainingen

Psyfarvs verzorgde eerder incompany trainingen voor:

“In korte tijd 

weer bijgeschoold 

en up-to-date”



Psyfar vs

Nascholing over psychofarmacologie 
 voor verpleegkundig specialisten

Psyfar vs

2020 markeert alweer de vijfde jaargang van Psyfar vs. Dit succesvolle nascholings-

concept is speciaal ontwikkeld voor en door verpleegkundig specialisten. 

Psyfar vs verschijnt drie keer per jaar: in april, augustus en december. Ieder nummer 

bevat 5 e-learningmodules waarmee je jaarlijks in totaal 15, door het VSR 

geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

• Van de makers van Psyfar

• Praktijkgericht

• Nascholen op een zelfgekozen plaats en moment

• Laagdrempelig en boeiend

• Geaccrediteerd door het VSR met 15 nascholingspunten per jaar 

   (voor alle subspecialismen)

2020 markeert alweer de vijfde jaargang van Psyfar vs. Dit succesvolle nascholings-

Psyfar vs verschijnt drie keer per jaar: in april, augustus en december. Ieder nummer 

Samen met je collega’s abonnee worden via je werkgever? 
Psyfar vs biedt een aantrekkelijke korting vanaf 5 abonnees

Meer weten? Neem contact op via klantenservice@psyfarvs.nl

www.psyfarvs.nl

€237,-
per jaar

https://www.psyfarvs.nl/over-psyfar-vs
https://www.psyfarvs.nl/
https://www.psyfarvs.nl/
https://www.linkedin.com/company/psyfarvs
https://www.facebook.com/psyfarvs/
https://twitter.com/psyfar_vs

