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Profiel stage-instelling

Gegevens
Naam
Adres

GGZ Drenthe, divisie Zuidoost, afd. volwassenen
Stationsstraat 20
7811 GH Emmen
Afdeling
Acuut team en FACT team
Contactpersoon Mw. A.E.Hiddinga (opleider), psychiater
Opleider(s)
Manja Hof, psychiater FACT team en Henriette Pepels, psychiater Acuut
team/SPITS
Duur stage
3 maanden

Cliënten-/patiëntendoelgroep
Patiëntendoelgroep(en): psychiatrische (Acute en langdurige) stoornissen bij ambulante volwassen patiënten in
de leeftijd van 18 tot 60 jaar.

De aios kan op deze plaats vooral leren:





Diagnostiek bij (Acute en langdurige) psychiatrische stoornissen bij volwassenen; variërend van
depressies met suïcidaliteit, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen tot psychoses en schizofrenie.
Acute crisisinterventie, kort durende behandelingen, langer durende behandeling, zowel medicamenteus
als ondersteunende gesprekken en psycho-educatie (ook gericht op systeem/mantelzorgers).
Samenwerking met psychiater/ psycholoog/ SPV/ ambulant verpleegkundige/ huisarts, GGD arts,
politie, AMW, VNN, wijkteams etc.

De aios kan/mag de volgende werkzaamheden zelfstandig verrichten:





Intake; is met de administratieve verwerking ervan, een hoofdtaak (omvat psychiatrische, psychosociale
en somatische anamnese en onderzoek)
Kortdurende crisisbehandeling met in begrip van opstellen behandelplan
Langer durende behandeling met in begrip van opstellen behandelplan.
Medicatiespreekuur
NB: patiëntcontacten kunnen zowel bij de GGZ aan de Stationsstraat, als tijdens een huisbezoek
plaatsvinden.

De aios mag wel/niet therapieën bijwonen (toelichting):
Toelichting: mits de patiënt daar voor toestemming verleent.
Meestal is het mogelijk om ook onderdelen van een psycho-educatie groep bij te wonen en eventueel is het
mogelijk eens mee te lopen met SPV in de 1ste lijn/ Indigo als aanvulling van de stage.

Opmerkingen over de stageplaats:
De stage activiteiten zullen plaatsvinden in twee teams; het Acute team en in een FACT team voor patiënten met
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
 In het FACT team is er iedere werkdag van 8.30 tot 9.00 bordbespreking en aanwezigheid is gewenst.
 Donderdagochtend is de uitgebreidere patiënt bespreking voor het FACT team en het Acute team.
Aanwezigheid is dan noodzakelijk.
- Na een introductieperiode van ongeveer 5 dagen zal de HAIO vrij zelfstandig moeten kunnen werken.
Ad hoc overleg altijd mogelijk; daarnaast vast 1 uur supervisie per week
- In de crisisdienst zal de HAIO de functie van tussenwacht krijgen. Er wordt dan samengewerkt met een
SPV.
- Naar een goed gevulde agenda wordt gestreefd, is echter deels afhankelijk van het aantal aanmeldingen,
maar zeker ook van het initiatief van de HAIO; een actieve opstelling wordt gewaardeerd.

