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Krommenie,  15 mei 2017      
Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI 
 
Lieve (oud) cursist, 
 
Het is ons al zo vaak gevraagd: “wanneer organiseren jullie de opleiding medische 
basiskennis?”. Nu is het zo dat voor ons vak, en voor de beroepsvereniging VVET aan wie de 
ASPI ieo zich verbonden heeft, de opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) voldoende is, 
wettelijke wijzigingen voorbehouden. 
 
Psychosociale basiskennis met korting op het lesgeld 
We zijn op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner en die hebben we gevonden in het 
CIVAS te Haarlem. Zij organiseren deze opleiding, die aan de PLATO normen voldoet en CPION 
geaccrediteerd is. Wanneer je je bij de ASPI inschrijft voor deze opleiding, die op 30 sept. a.s. 
start, dan krijg je € 55,00 korting op het lesgeld. CIVAS is een van de goedkoopste aanbieders, 
dus dit is ook nog een mooie korting. Bovendien kunnen we allemaal gezellig samen leren! 
 

Opleiding Psychosociale basiskennis CPION 

soort opleiding Klassikaal. Leslocatie: Van der Valk, Toekanweg, Haarlem. 

omvang 14 lesdagen 

duur 7 maanden 

studiebelasting Totaal aan docentcontacturen 105 SBU = 3,75 ECTS 

Totaal aan opdrachten en toetsing 232 SBU = 8,3 ECTS 

Totaal aan literatuurstudie 448 SBU = 16,0 ECTS 

lesgeld € 1.495,00, of,  bij inschrijving via de ASPI € 1.440,00* 

Bijkomende kosten: studieboeken ± € 262,00 en examengeld € 95,00. 

Inschrijfgeld Eénmalig inschrijfgeld € 20,00 

niveau hbo 

vooropleiding havo-niveau wordt aanbevolen 

studieverklaring niet van toepassing 

erkend diploma De opleiding voldoet aan de eisen zoals opgesteld door PLATO. Na afronding 

van de studie en het behalen van het klassikale eindexamen, ontvangt u het 

CPION-erkende diploma Psychosociale basiskennis en kunt zich inschrijven in 

het door de zorgverzekeraars erkende abituriëntenregister van CPION.  

erkenning(en)  Centrum Post Initieel Onderwijs CPION   
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Lesdagen 
2017 
30 september en 1 oktober 
11 en 12 november 
9 en 10 december 
2018 
13 en 14 januari 
10 en 11 februari 
10 en 11 maart 
14 en 15 april 
 
Je dient alle lesdagen aanwezig te zijn! Inhalen is nagenoeg onmogelijk, en kan alleen in hoge 
uitzonderingsgevallen in een andere groep en je doet dan veel later examen. 
20 minuten vooraf aanwezig zijn. De lesdagen zijn van 09.30-17.30 uur. 
 
De eerste 10 lesdagen zijn cruciaal voor je examen. De lessen 11 t/m 14 worden op andere 
wijze getoetst via de docent(en). 
 
Boekenlijst 
Advies CIVAS: meest recente druk aanschaffen. 
 
Psychologie een inleiding 
Philip G. Zimbardo 
Uitgever: Pearson Benelux bv 
ISBN10 9043021679 | ISBN13 9789043021678 
± € 52,00 
 
Psychiatrie 
R. van Deth 
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum 
ISBN10 9036809061 | ISBN13 9789036809061 
± € 55,00 
 
Anatomie en fysiologie van de mens 
Ludo Gregoire & Agnes van Straaten-Huygen 
Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv 
ISBN10 9006925632 | ISBN13 9789006925630 
± € 100,00 
 
Pathologie 
IJbelien Jungen & M.J. van Zaagman-van Buuren 
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum 
ISBN10 9031345733 | ISBN13 9789031345731 
± € 55,00 
 

We zullen kijken of we deze boeken via onze vaste leverancier ook met korting kunnen 
bestellen. Laat het ons weten als je hier interesse in hebt. Ook kan je nog kijken op de 
facebookpagina of ze tweedehands te krijgen zijn: https://www.facebook.com/groups/260020321093455/. 
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Inschrijven 
 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de ASPI website.  
Je betaling dient in een keer voldaan te worden.  
 
*De korting is van toepassing wanneer minimaal vijf mensen zich inschrijven. Ik doe zelf ook 
mee, dus nog maar vier te gaan en liefst meer natuurlijk! 
 
Met je ASPI therapeutendiploma en deze opleiding, kun je registerlid worden bij de VVET en 
kunnen je cliënten, afhankelijk van het door hen afgesloten zorgpakket, een deelvergoeding 
ontvangen voor hun sessies bij jou.  
 
 
Samen leren. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
C.G. (Karin) Groot, 
directeur ASPI ieo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 4 pagina’s inhoud lesdagen 
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Psychosociale basiskennis CPION 
 
lesprogramma CIVAS 
 
College PSBK01 - Inleiding Medische kennis 
• Terreinverkenning anatomie en fysiologie, ziekte / gezondheid, waaronder de definitie 
gezondheid van de WHO; 
• Nomenclatuur (naamgeving); 
• Homeostase en de systemen die betrokken zijn bij het in stand houden van de 
homeostase; 
• Overige algemeen fysiologische begrippen: milieu interieur, milieu exterieur, osmose, 
diffusie etcetera 
• Draaglast / draagkracht; 
• Cellen en weefsels; 
• Topografie; 
• Immuniteit en allergie; 
• Functiesystemen waaronder het vegetatieve systeem; 
 
College PSBK02 - Inleiding Medische kennis 
• Algemene Pathologie; 
• Infectieziekten; 
• Algemene tumorleer; 
• Diagnostisch proces; 
• Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen; 
Toetsing (digitaal) door middel van zoekopdrachten en twee casussen. 
Competenties 
Na afronding van deze module heeft de student: 
• Inzicht in de basisbegrippen MBK 
• Inzicht in het diagnostisch proces in de geneeskunde 
• Elementaire kennis betreffende de menselijke anatomie en fysiologie 
• Inzicht in gezondheidsgedrag van mensen 
• Definitie gezondheid volgens de richtlijn van de WHO (World Health Organization) 
• Kennis van de communicatielijnen binnen de gezondheidszorg 
• Weet hij hoe de Nederlandse gezondheidszorg is georganiseerd 
 
College PSBK03 - MBK Elementair niveau 
• Ademhalingsstelsel, circulatie, zenuwstelsel; 
 
College PSBK04 - MBK Elementair niveau 
• Hormoonstelsel, voortplanting; 
 
College PSBK05 - PSBK Hoger cognitief niveau 
Inleiding in de psychologie en persoonlijkheid; 
• Geest, gedrag en de psychologische wetenschap 
• Persoonlijkheid 
• Persoonlijkheidsstoornissen 
• Leertheorie 
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College PSBK06 - PSBK Hoger cognitief niveau 
Ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsproblematiek; 
• Psychologische ontwikkeling 
• Stoornissen bij kinderen en adolescenten 
• Psycho-organische stoornissen 
 
PSBK07 - PSBK Hoger cognitief niveau 
DSM V, angst- en stemmingsstoornissen, psychosen; 
• Diagnose 
• Schizofrenie en andere psychosen 
• Stemmingsstoornissen 
• Angststoornissen 
• Dissociatieve stoornissen 
 
College PSBK08 - PSBK Hoger cognitief niveau dag 
Stress en psychosomatiek; 
• Stress, gezondheid en welzijn 
• Aanpassingsstoornissen 
• Somatoforme stoornissen 
• Slaapstoornissen 
 
College PSBK09 - PSBK Hoger cognitief niveau 
Verslavingsproblematiek en seksuele stoornissen; 
• Stoornissen door gebruik van alcohol en drugs 
• Eetstoornissen 
• Stoornissen in de impulscontrole 
• Seksuele stoornissen 
 
College PSBK10 - PSBK Hoger cognitief niveau 
Behandeling, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en psychodiagnostische tests; 
• Therapieën voor psychische stoornissen 
• Intelligentie meten 
• Behandeling 
• Verloop en preventie 
 
Toetsing door middel van een schriftelijk klassikaal examen bestaande uit open vragen, 
meerkeuzevragen en stellingen op basis van de PLATO- eindtermen. 
Competenties 
Na afronding van deze module heeft de student: 
• Kennis van classificatiesystemen DSM IV, DSM-5 en ICD-10 
• Kennis van het klinische beeld 
• Kennis van prevalentie en incidentie 
• Kennis van de psychopathologie; 
• Inzicht in de rol van diverse professionele disciplines tijdens diagnostiek en behandeling; 
• Inzicht in de flexibiliteit van de grenzen tussen normaal en psychopathologie en welke 
invloeden er op die grenzen werkzaam zijn; 
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College PSBK11 – ochtend - Wetgeving en gezondheidsethiek 
• Basiskennis over wet- en regelgeving; 
• Basiskennis over rijksinstellingen en –instituten; 
• Basisbegrippen ethiek, autonomie en respect; 
• Morele verantwoordelijkheid; 
• Morele dillema’s; 
• Juridische context hulpverlening; 
• Beroepsethiek in de ruimste zin m.b.t. ouderen en kinderen; 
• Interculturele aspecten; ethiek en vermaatschappelijking van de zorg. 
• Basiskennis van het overeenkomsten en verbintenissenrecht. 
Toetsing (digitaal), open vragen aan de hand van casussen. 
Na afronding van deze module: 
• Kent de student de regelgeving en heeft hij inzicht in ethische implicaties van de zorg in 
Nederland; 
• Kent hij de grenzen van het eigen vakgebied en handelt hij ernaar. 
 
College PSBK11 - MIDDAG - Farmacologie 
• Inleiding 
• Ontwikkeling van geneesmiddelen 
• Nomenclatuur 
• Toedieningsvormen 
• Farmacokinetiek 
• Farmacodynamica 
• Bijwerkingen 
• Interacties 
• Geneesmiddelen en zwangerschap, lactatie 
• Geneesmiddelen bij kinderen en ouderen 
 
College PSBK12 - Farmacologie 
Farmaca 
• Anticholinergica en Anti-adrenergica (Alpha en Beta blokkers) 
• Cholinergica en adrenergica 
• Analgetica 
• Antibiotica 
• Antimycotica 
• Antihypertensiva 
• Antihistaminica 
• Antivirale middelen 
• Antithrombotica 
• Infusen 
• Bloedtransfusie 
• Psychofarmaca 
Toetsing (digitaal) door middel van open vragen en een zoekopdracht.nties 
Na afronding van deze module heeft de student: 
• Kennis van de hoofdgroepen van geneesmiddelen 
• Is hij bekend met begrippen binnen de farmacologie 
• Heeft hij inzicht in het werkingsprincipe van geneesmiddelen (farmacodynamica) 
• Heeft hij kennis van en inzicht in de bijwerkingen van geneesmiddelen 
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College PSBK13 - Consultvoering en anamnese 
Praktijkvoering 
• Intake en anamnese 
• Diagnose 
• Opstellen behandelplan 
• Uitvoeren behandelplan 
• Evalueren en aanpassen 
• Afbouw en beëindiging 
• Samenwerken 
• Beheren 
• Evalueren van beroepsmatig handelen 
• Professionalisering 
 
College PSBK14 - Consultvoering en anamnese 
Gespreksvaardigheden 
• Verbaal 
• Non verbaal 
• Interpretatie 
• Confrontatie 
• Afsluiten 
 
Therapeutische basisvaardigheden 
• Empathie 
• Congruentie 
• Onvoorwaardelijke acceptatie 
• Attitude 
Toetsing: Kennis van en inzicht in alle rode en gele vlaggen wordt verondersteld en komt at 
random tijdens de lessen in casussen aan de orde. 
Competenties 
Na afronding van deze module is de student in staat om: 
• Een behandelplan op te stellen 
• Beroepsmatig te handelen 
• Heeft de student gespreksvaardigheden ontwikkeld en kent hij de valkuilen van de 
gespreksvoering 
• Is hij op de hoogte van de plichten van een therapeut 
• Kent hij de grenzen van zijn vakgebied en is hij in staat de grenzen van zijn eigen 
professionaliteit aan te geven 


