Beste psychologen in Noord Nederland,
Alweer een kleine tien jaar bestaan wij als commissie deskundigheidsbevordering (DKB) voor de eerstelijns psychologen
in Noord Nederland. Deze commissie is een samenwerking tussen drie vertegenwoordigers van de organisaties ELANN
(regio Groningen), ProScoop (Noordoost Nederland) en ROS Friesland en drie eerstelijns- en GZ-psychologen uit de drie
provincies.
Jaarlijks organiseren wij een aantal nascholingen voor de eerstelijns- en GZ-psychologen in Noord Nederland. Vrijwel
alle cursusdagen zijn geaccrediteerd ten behoeve van het scholingstraject voor herregistratie. De onderwerpen worden
gekozen op basis van verzoeken en inbreng vanuit het werkveld zelf. De laatste jaren worden de meeste cursussen
aangeboden voor een multidisciplinair gezelschap van psychologen, orthopedagogen, huisartsen en POH'ers.
Ook voor 2018 is het de commissie weer gelukt u een boeiend en interessant programma aan te bieden. En, zoals u van
ons gewend bent, vinden de nascholingen, georganiseerd voor en door psychologen, in het noorden plaats. Bij uitstek
een uitstekende gelegenheid uw (naaste) collega’s te spreken. Op de achterkant vindt u het overzicht van de geplande
nascholingen in 2018.
Noteert u de data alvast in uw agenda! De uitnodigingen volgen per mail.
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op deze nascholingsactiviteiten!
Met vriendelijke groet van de DKB-commissie eerstelijns psychologen
Yvonne Hofman (ELP Groningen), Anke Keuning (ELP Friesland), Susan Pool (ELP Overijssel/Drenthe)
Lianne van Mourik (ROS Friesland), Marja Ooms (ProScoop), Gerard Tros (ELANN)
januari 2018

Tekenen in therapie
(2-daagse)

Autismespectrumstoornissen
(2-daagse)

Positieve Psychologie
(2-daagse)

Burnout,
behandeling i/d basiszorg
(1-daagse)
vrijdag 12 (of vrijdag 19)
november 2018
9.00 - 17.00 uur
(onder voorbehoud)

vrijdag 23 maart +
vrijdag 6 april 2018

31 mei + 1 juni 2018

tijden

9.30 - 17.00 uur

9.00 - 16.30 uur

locatie

Doepark Nooterhof
Zwolle

Hotel Restaurant Lunia
Oldeberkoop

vrijdag 7 september
+ vrijdag 28 september 2018
9.00 - 16.30 uur
(onder voorbehoud)
Buitengoed Fredeshiem
Steenwijk-De Bult

docent

Wanda Dondorp

Richard Vuijk

Ernst Bohlmeijer

Carol van Velzen

psychologen, pedagogen,
psychiaters en andere
betrokkenen
eerstelijnspsychologen:
18 herregistratie (NIP)
GZ-psychologen: 8 (FGzPt)
K&J-psychologen/
orthopedagoog-generalisten:
12 herregistratie, 3
behandeling, 2 diagnostiek, 1
overig
binnenkort via e-mail +

GZ- en (klinisch) psychologen,
psychiaters en POH'ers-GGZ
(onder voorbehoud)

eerstelijns-, GZ- en (klinisch)
psychologen

GZ-psychologen

eerstelijnspsychologen: 9
diagnostiek (NIP)
psychiaters: aangevraagd
POH'ers-GGZ: 12 (LV POH-GGZ)

eerstelijns- en GZpsychologen: 13 (NIP)

GZ-psychologen: wordt
aangevraagd (NIP)

binnenkort via e-mail +

binnenkort via e-mail +

binnenkort via e-mail +

ROS Friesland

ROS Friesland

ROS Friesland

ROS Friesland

datum/data

doelgroep

accreditatie

aanmelden

n.t.b.

