Post-hbo opleiding High Intensive Care (HIC) Psychiatrie
Aankondiging en inschrijving post-hbo opleiding HIC Psychiatrie
Hogeschool Utrecht,
Instituut Verpleegkundige Studies
Na een intensieve periode van
voorbereidingen en afstemming met de
landelijke kerngroep HIC opleiden biedt de
Hogeschool Utrecht een landelijke post-hbo
opleiding HIC Psychiatrie aan.
De opleiding is gebaseerd op de 21
competenties die relevant zijn voor de High
Intensive Care Psychiatrie. U verkrijgt
verbredende en verdiepende kennis om de
functie binnen deze context verder vorm te
geven.
De opleiding duurt een jaar, verspreid over
25 dagen.
De opleiding start 25 september 2018,
de cursusdagen vallen altijd op een dinsdag,
lestijd is van 10.00 uur – 17.00 uur.

Programma in modulevorm
Het betreft hier:
Module
Blok A

Module
Blok B

Systeem- en herstelgericht werken bij ernstig
psychische ontregeling, gecombineerd met
Evidence Based Practice (EBP) en Klinisch
Redeneren op basis anamnese,
vervolgonderzoek en meetinstrumenten en
behandelevaluatie methodieken en richtlijn
hantering.
Dynamische risico-evaluatie en proactief
risicomanagement bij ernstig psychische
ontregeling, gecombineerd met EBP en
Klinisch Redeneren

1.) Initiatief tonen tot laagdrempelig contact met patiënten (vroeg
signalering en presentie)
2.) Beredeneerd durven afwijken van bestaande protocollen indien de
situatie hierom vraagt.
3.) Sturen van bejegening op basis van relevante evidence en
experience based theorieën.
4.) Vormgeven van geïndividualiseerde ondersteuning bij het
persoonlijke herstelproces
5.) Voortdurend en gericht zoeken van aansluiting bij de kracht en
capaciteiten van de patiënt.
6.) Benutten van de opname als een onderdeel van het integrale
herstelproces van de patiënt.
7.) Systeemgericht kunnen informeren en interveniëren tijdens zorg
afstemming gesprekken (ZAG)
8.) Aantoonbaar werken volgens relevante multidisciplinaire richtlijnen.
9.) Bijdragen aan de eerste diagnostiek betreft psychiatrisch beeld en
crisisbeloop.
10.) Aantoonbaar werken met risicotaxatie-instrumenten (bijv. Crisis
Monitor onderdelen)
11.) Best practices toepassen betreft onderhandeling, conflicthantering,
de escalatie.
12.) Waarborgen persoonlijke veiligheid en die van directe collega’s.
13.) Veilig toepassen van fysieke fixatie (holding).
14.) Medicatie protocollen kunnen toepassing betreft voorlichting,
toediening en monitoring
15.) Monitoren en begeleiden van verslavingsproblematiek.
16.) Kennis hebben en kunnen delen betreft rechten, plichten, BOPZ
regelgeving.
17.) Psycho-educatie kunnen verlenen over ziektebeelden en stress
reacties.
18.) Leveren van een bijdragen in het opstellen van
crisissignaleringsplan of een noodplan.
19.) Reflecteren op eigen handelen en geven van feedback op acties
van andere collega’s.
20.) Hanteren van suïcide preventie strategieën volgens de
multidisciplinaire richtlijn.
21.) Wettelijk correct registeren van dwangmaatregelen en
nabespreken hiervan met patiënten

Module
Blok C

Module
Blok D

Wetgeving en ethiek rond de zorg bij ernstig
psychische ontregeling.

De- escaleren van crisisgedrag

Project: Participatie in praktijkgericht onderzoek: regionale vergelijkingen betreft specifieke
werkwijzen, participerende observaties of het interviewen van collega’s rond specifieke
knelpunten en het analyseren hiervan met behulp van relevante literatuur)
Persoonlijke effectiviteit en intervisie (casusbespreking a.d.h.v. HIC scenario’s )

Buitenschools: Praktijkleren in samenwerking met verpleegkundig mentor in de instelling

Didactiek
U ontwikkelt aanvullende en verdiepende competenties om
zorg te verlenen, te coördineren of te ontwerpen aan
patiënten die tijdens een ernstige psychische ontregeling
tijdelijk opgenomen moeten worden in een HIC-unit. De
didactiek van de opleiding staat in het teken van
competentiegericht leren en Action Learning. Bij de opbouw
van het curriculum en bij het concrete aanbod van onderwijs
bestaat een voortdurende wisselwerking tussen dat wat u in
de praktijk doet en zal moeten doen en de opleidingsstructuur
en -inhoud. Dat betekent dat vragen vanuit de praktijkcontext
– met al zijn dynamiek – centraal staat.
U wordt gedurende het gehele traject uitgedaagd tot actief,
interactief, probleemgericht en reflectief leren. Dit wordt
aangevuld met kernachtige ‘’state of art’’ colleges, een digitale
leeromgeving en ondersteuning bij het vinden en analyseren
van relevante literatuur. Tijdens de cursusdagen zal ook
veelvuldig worden gewerkt met realistische praktijkscenario’s
en gestructureerde reflectie momenten. Parate feitenkennis
voor de acute psychiatrie en het op maat reproduceren en
adequaat kunnen hanteren van wet en regelgeving, het
kritisch en professioneel omgaan met relevante richtlijnen en
protocollen is tevens een belangrijke pijler. Klinisch redeneren
is de basisvaardigheid die deze vormen van leren verbindt:
een continu proces van het inschatten van risico’s, het
vroegtijdig signaleren van symptomen en gedragingen,
patroonherkenning, het uitvoeren van passende interventies,
het monitoren van het beloop van de opvallende symptomen
en het op dynamische en gestructureerde wijze evalueren van
de effecten van de ingezette interventies.

Specificaties
Start
25 september 2018
Cursusdagen en lestijden
Dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur
Exacte data volgen z.s.m.
Groep
Aan deze opleiding nemen minimaal
15 en maximaal 25 cursisten deel.
Toelatingseisen
Bachelor opleiding Verpleegkunde
Studieduur
1 jaar
Studiebelasting
Circa 20 uur studiebelasting per
week
Kosten
€ 5.751,- (vrij van btw)
Diploma
Certificaat Hogeschool Utrecht
Accreditatie
Accreditatiecommissie van het
Kwaliteitsregister V&VN,
Stichting HIC
Contact
Dr. Roland van de Sande,
Hogeschool Hoofddocent
roland.vandesande@hu.nl

Toelatingseisen
 Diploma Bachelor verpleegkunde;
Studieleider
 BIG Registratie;
Hilda van der Heyde, MSc Integrated
care
 Minimaal 18 uur werkzaam op een HIC
 Tijdens de praktijkleerperiode begeleid worden door
een ervaren hbo-verpleegkundige die minimaal twee jaar werkzaam is op een HIC of
VS .
 Te raadplegen psychiater uit de acute sector
 Een door de instelling ondertekende leerwerkovereenkomst waarin afspraken over
structurele praktijkbegeleiding zijn vastgelegd.
 Computer- en internet vaardigheden en kennis van de Engelse taal (vooral lezen).
Na de opleiding
Afgestudeerden blijven ook na de opleiding vallen onder het BIG geregistreerde Artikel 3
Verpleegkundige.

