
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATIE MET MENSEN DIE EEN 
PSYCHIATRISCHE AANDOENING HEBBEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep: 
 
WMO consulenten, sociaal werkers, jongerenwerkers, inkomensconsulenten, medewerkers Werk & Inkomen, cliëntondersteuners, 
bewindvoerders, cliëntenbegeleiders, medewerkers Zorg, verpleegkundigen, etc. 
 
 
Communicatie met mensen die 
een psychiatrische aandoening 
hebben 
 
Mensen met psychische problemen  
kunnen problemen veroorzaken. 
Hierdoor verslechtert de eigen 
leefsituatie, maar ook die van de 
naaste omgeving. Hoe ga je nu in 
gesprek met deze bijzondere 
doelgroep? 
 
Tijdens deze training krijgt u meer 
inzicht in de verschillende 
psychische problemen. Wat houden 
ze in en waar komen ze mogelijk 
vandaan? Ook leert u hoe u deze 
problemen kunt herkennen en hoe u 
mensen met psychische problemen 
of een verslaving het beste kunt 
benaderen. Daarnaast leert u uw 
grenzen kennen en bij welke partijen 
en instanties u aanvullende hulp kunt 
vragen. 
 
Aanpak 
 
Tijdens de training wordt gewerkt 
met voorbeelden en cases vanuit de 
dagelijkse praktijk die u kunt 
inbrengen. 

	
	
	
	
	

Web:	www.match-it.info

Programma 
 

Dag 1 
 
• Kennismaking met 

psychiatrische problemen 
•      Inventarisatie problematiek 
•      Psychiatrische problemen: 

psychose, schizofrenie en 
verslavingen 

• Vaardigheden in de omgang 
met bewoners met 
psychische problemen of 
een verslaving 

• Psychische problemen en 
leefbaarheid 

• Sociale partners en 
instanties inzetten 

• Verdieping eigen casuïstiek 
• Vaardigheden en 

gesprekstechnieken 
oefenen 

 
Dag 2 

 
• Verschillende soorten 

stoornissen 
• Angststoornissen 
• Persoonlijkheidsproblemen 
• Eigen grenzen (h)erkennen 
• Verdieping eigen casuïstiek 
• Vaardigheden en 

gesprekstechnieken 
oefenen 

Doelen die u heeft bereikt 
na de opleiding: 

 
• U hebt meer inzicht in de 

relatie tussen psychische 
problemen, verslaving en 
leefbaarheid. 

• U kunt de meest 
voorkomende psychische 
problemen en verslavingen 
herkennen. 

• U kent de mogelijke 
achtergronden van de 
meest voorkomende 
psychische problemen. 

• U hebt handvatten om 
bewoners met psychische 
problemen of een verslaving 
juist te benaderen. 

• U kent de grenzen van uw 
verantwoordelijkheden. 

• U hebt inzicht in partijen en 
instanties voor aanvullende 
hulp en weet hoe u die kunt 
benaderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


