
Profilering Kinder- en jeugdpsychiatrie 

Eindtermen 

 

Om te voldoen aan de eindtermen voor de profilering kinder- en jeugdpsychiatrie, 

moet allereerst voldaan worden aan de algemene opleidingseisen van De Psychiater. 

Het opdoen van kennis en vaardigheden in de volwassen- en ouderenpsychiatrie 

tijdens de opleiding draagt daarmee bij aan een onmisbare basis voor het werken met 

kinderen en jongeren in hun gezinnen. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal 

algemene vaardigheden en kennis ook, waar mogelijk, kan worden opgedaan in een 

kinder- en jeugdpsychiatrische setting. Samen met een opleider profiel kinder- en 

jeugdpsychiatrie (profielopleider) wordt, aan de hand van het portfolio van de aios, 

bekeken welke onderdelen van de werkervaring en het onderwijscurriculum 

aanvullend noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan onderstaande eisen. Na 

afronding zal de psychiater in opleiding in overleg met en met goedkeuring van de 

opleider profiel kinder- en jeugdpsychiatrie het profiel aanvragen bij de NVvP. 

 

Voor het behalen van een interne aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie zijn de 

volgende eindtermen van kracht: 

 

• Specifieke kennis en ervaring binnen de leeftijdscategorieën 0-6, 6-12, 12-16 

en 16-23 jaar aangezien elk van deze 4 leeftijdscategorieën wordt gekenmerkt 

door hun specifieke ontwikkelingstaken en omgevingsinvloeden. Er is 

gedurende minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met deze  doelgroep. 

• De werkervaring wordt opgedaan met zowel (hoog)intensieve als laag 

intensieve zorg. De werkervaring wordt opgedaan met zowel niet-planbare 

(crisis)zorg als planbare zorg. 

• De stageplaats is een door de visitatiecommissie erkende opleidingsplaats 

profiel kinder- en jeugdpsychiatrie. 

• De leerdoelen (kennis en vaardigheden, zie bijlage leerdoelen) specifiek voor 

het profiel kinder- en jeugdpsychiatrie zijn behaald. Dat wil zeggen, niet 

alleen EPA 1 en EPA 7, maar tenminste ook  EPA 4 (Een 

farmacotherapeutisch consult uitvoeren), EPA 5 (Een systeemgesprek voeren) 

en EPA 8  (Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg) dienen zowel binnen 

de volwassenen- als de kinder- en jeugdcontext behaald te worden.  

• De leerdoelen (kennis en vaardigheden) passend bij het onderwijs specifiek 

voor de profilering zijn behaald.  

• De supervisie gedurende de minimaal 2 jaar  werkervaring vindt plaats door 

een psychiater met de interne aantekening/het profiel kinder- en 

jeugdpsychiatrie.  

• Tijdens de profilering zal voor de psychotherapie de nadruk liggen op het 

verwerven van voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot 

psychotherapie specifiek voor kinderen en jongeren evenals systeemtherapie.  

Psychiaters die in de laatste fase van hun opleiding of na het beëindigen van hun 

opleiding de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie willen behalen zullen eveneens 

voldoen aan bovenstaande eindtermen. Waar nodig kunnen in deze situatie in overleg 

met de profielopleider individuele aanpassingen worden voorgesteld bij de aanvraag. 
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