Opleiding tot psychiater
GGZ Oost Brabant is een erkende opleidingsinstelling voor de opleiding tot psychiater.
De moderne psychiatrieopleiding, vormgegeven conform het zogenaamde Model HOOP
(Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie), is gericht op het ontwikkelen van een aantal
kerncompetenties die de psychiater in opleiding zich in de loop van de opleiding eigen dient
te
maken. De opleiding is een praktijkopleiding waarbij het werkplekleren essentieel is en het
cursorisch
onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij dat wat op een bepaald moment in de
praktijkopleiding
centraal staat.
Opleiding en opleidingsduur
De totale opleiding duurt 4½ jaar, in fulltime equivalenten, waarvan 2½ jaar basisopleiding
en 2
jaar specifieke aandachtsgebieden.
De praktijkopleiding is opgebouwd uit stages van minimaal een half en maximaal een heel
jaar die
in min of meer willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd.
Samen met GGZ Breburg in de regio Tilburg/Breda, Reinier van Arkelgroep in de regio
Hertogenbosch en Vincent van Gogh in de omgeving van Venray organiseert GGZ Oost Brabant
het landelijk ontwikkelde cursorisch onderwijs.
Behalve in de basisopleiding kan men bij GGZ Oost Brabant opgeleid worden in de
aandachtsgebieden volwassenen en ouderen en zijn er specialisaties op het gebied van
eetstoornissen, NAH, FACT/sociale psychiatrie. De aan te leren competenties worden
vertaald in toetsbaar gedrag en voor de toetsing bestaat een uitgebreid toetsingssysteem van
praktijkbeoordelingen en kennistoetsen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de opleidingseisen en de toetsing zie de website van
de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Toelatingseisen
De opleiding is toegankelijk voor basisartsen.
GGZ Oost Brabant hecht grote waarde aan deskundigheidsbevordering en een goed
opleidingsklimaat. In onze opleiding psychiatrie wordt veel nadruk gelegd op reflectie,
transparantie, verantwoordelijkheid voor het eigen leren, toetsbare leerdoelen en toetsbaar
beleid.
Verder wordt eraan gehecht dat de psychiaters in opleiding participeren in wetenschappelijk
onderzoek.
Wetenschappelijk onderzoek is een speerpunt van GGZ Oost Brabant, als een van de
fundamenten
voor excellente zorg. GGZ Oost Brabant heeft eigen onderzoekslijnen vastgesteld waarop
opleidingsdeelnemers kunnen aansluiten.
Momenteel gaat het om de onderzoekslijnen Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
Kinderen/Jeugd. Opleidingsdeelnemers worden bij wetenschappelijke activiteiten behalve
door inhoudelijk deskundigen ook begeleid door wetenschappelijk medewerkers.
Naast de psychiateropleiding heeft GGZ Oost Brabant ook de postacademische opleidingen
gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en klinische
neuropsychologie in huis.
Ook heeft GGZ Oost Brabant opleidingsplaatsen voor co-assistenten en huisartsen in
opleiding. Gestreefd wordt naar meerdere opleidingsdeelnemers in iedere opleiding en waar
mogelijk worden onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen gelegd om elkaar te
versterken en het totale
leerklimaat te bevorderen.

