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Psychiatrische 
verPleegkunde  

keuzetraject 



Verdiep je interesses. In het laatste jaar 
Verpleegkunde scherp je je algemene kennis 
en vaardigheden aan in je eigen keuzetraject, 
binnen een context die je zelf kiest. Wil je je 
specialiseren in psychische problemen bij 
kinderen, volwassenen en ouderen? Dan is het 
keuzetraject Psychiatrische Verpleegkunde 
wat je zoekt. Je volgt drie delen van elk drie 
studiepunten. Je hebt niet alleen les, maar loopt 
ook stage in een uitdagende omgeving.

PsychiAtrische verPleegkunde sP

Specifieke verpleegkundige aandachtspunten in 
de psychiatrische verpleegkunde

3

Psychiatrische ziekteleer van kind, volwassene en oudere 3

Professionele vaardigheden 3

TOTAAL 9

Deel 1: specifieke verpleegkundige aandachtspunten

In dit deel staat de plaats van de psychiatrische verpleegkunde in de 
zorgverlening centraal. In de lessen over psychofarmacologie leer je 
de werking en nevenwerking van geneesmiddelen op de menselijke 
geest observeren. Ook bespreek je belangrijke verpleegkundige 
diagnoses bij psychische problemen. Zo kan je motiveren welke 
psychiatrische verpleegkundige zorg in welke situatie aangewezen is. 

Deel 2:  psychiatrische ziekteleer 
 (kind, volwassene en oudere)

De kenmerken, oorzaken en behandeling van psychische stoornissen 
staan centraal - zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. Je 
wordt geïntroduceerd in het diagnoseclassificatiesysteem. De 
opleiding besteedt uitdrukkelijk aandacht aan de persoonlijke 
situatie van de patiënt. 

Deel 3:  professionele psychiatrisch-verpleegkundige   
 vaardigheden 

Bij de organisatie van de zorgverlening hou je rekening met het 
wettelijk kader, het beschikbare personeel, de zorgvrager(s), ... Je 
krijgt specifieke, psychiatrisch-verpleegkundige vaardigheden in de 
vingers:
•   beroeps- en functieprofiel van de psychiatrisch verpleegkundige 
• systematisch psychiatrisch-verpleegkundig behandelplan aan de  
 hand van casuïstiek
• gespreksvaardigheden bij een patiënt met een psychiatrische   
 diagnose
• reanimatievaardigheden bij volwassenen

Geïnteresseerd in dit keuzetraject? 
Surf naar www.ap.be/verpleegkunde. 
Of stel je vraag via GW@ap.be of 03 641 82 41.


