
MINOR URBAN VITALITY: SOCIAAL 
PSYCHIATRISCHE ZORG - GEVORDERD

FARHAD IS 23 JAAR. TOEN HIJ 8 JAAR WAS IS EEN IQ VAN 77 VAST-
GESTELD. IN ZIJN PUBERTEIT BEGON HIJ CANNABIS TE GEBRUIKEN OM 
DE ONRUST IN ZIJN HOOFD TE DEMPEN. FARHAD KREEG HIERDOOR 
VERKEERDE VRIENDEN, WAARNA HET RECREATIEVE GEBRUIK UIT DE 
HAND IS GELOPEN EN HIJ TOENEMEND PSYCHOTISCH IS GEWORDEN. 
SINDS EEN JAAR IS HIJ IN AMBULANTE BEHANDELING EN IS DE DIAG-
NOSE ‘PSYCHOTISCHE STOORNIS DOOR EEN MIDDEL’ VASTGESTELD. 

 ► Wat is precies de invloed van (soft)drugs op psychiatrische     
stoornissen? 

 ► Wat kan de invloed van en op de omgeving zijn? 
 ► Welke rechten en ethische dilemma’s spelen daarbij een rol? 
 ► Hoe kan cognitieve gedragstherapie helpen? 

Tot slot leer je in een training verbale agressie communicatieve     
vaardigheden. 

FACTS
 ► Faculteit Gezondheid
 ► Locatie: Nicolaes Tulphuis
 ► Semester 1 en 2 (blok 1, 2 en 4)
 ► 15 ECTS
 ► Studenten van andere opleidin-

gen volgen de minor Sociaal 
Psychiatrische Zorg - basis

 ► Propedeuse 60 ECTS en minimaal 
40 ECTS uit de hoofdfase

ZORG VOOR MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN



MINOR SOCIAAL PSYCHIATRISCHE ZORG - GEVORDERD

In deze minormodule verdiep je je in de context van 
cliënten met  ernstige psychiatrische (multi)problematiek. 
Dit doe je door je kennis over wetgeving en ethisch-
juridische dilemma’s uit te breiden en meer te leren over 
leefstijl-interventies. Ook ga je in op de mogelijkheden 
om samen te werken in de verschillende zorgsettingen. 
Daarnaast  ontwikkel je communicatieve vaardigheden, 
zodat je beter voorbereid bent in het omgaan met deze 
specifieke doelgroep. 

PROGRAMMA
Je krijgt een zeer breed pakket aan vakken waaronder: 

 ► de zorgketen in de GGZ
 ► verslaving als comorbiditeit
 ► recht en ethiek

Daarnaast sta je stil bij het belang van aandacht voor leef-
stijl, en voor de stem van clienten zelf en hun naasten. Tot 
slot krijg je twee intensieve trainingen:

 ► omgaan met verbale agressie
 ► cognitieve gedragstherapie

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?
Wil je je professionaliseren in psychiatrische zorg-
verlening? Wil je meer zicht krijgen op alle aspecten
van hulpverlening in de GGZ? Wil je sterker leren 
communiceren als hulpverlener? Dan past deze 
minormodule bij jou!  

INGANGSEISEN
De minor is toegankelijk voor HBO-Verpleegkunde 
studenten in het 3e en 4e studiejaar (van de HvA of 
ander hogeschool) of voor studenten van andere 
opleidingen die eerst de minor Sociaal Psychiatrische 
Zorg - basis hebben gevolgd. Studenten van een andere 
hogeschool kunnen worden toegelaten na toestemming 
van de examencommissie van de eigen hogeschool.

MEER WETEN?
Neem contact op met de minorcoördinator Renée 
Janssens (r.j.janssens@hva.nl). Of kijk op 
minoren.mijnhva.nl.

mailto:r.j.janssens%40hva.nl?subject=Minor%20SPZ-gevorderd
https://minoren.mijnhva.nl

