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Profilering ouderenpsychiatrie  

 

Eindtermen 

 

Om te voldoen aan de eindtermen voor de profilering tot ouderenpsychiater, moet allereerst 

voldaan worden aan de algemene opleidingseisen van De Psychiater. Hierbij wordt opgemerkt 

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

een ouderenpsychiatrische setting. Samen met een opleider profiel ouderenpsychiatrie 

(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 ouderenpsychiatrie het profiel aanvragen bij de 

NVvP. 

 

Voor het behalen van een interne aantekening ouderenpsychiatrie zijn de volgende eindtermen 

van kracht: 

 

• Er is gedurende minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met deze doelgroep, waarvan een 

half jaar ervaring in de somatische gezondheidszorg voor ouderen (bv neurologie, geriatrie) 

ten sterkte aanbevolen wordt als er sprake is van onvoldoende kennis en ervaring hiermee. 

• De werkervaring wordt opgedaan in verschillende behandelsettings, bestaande uit minimaal 

een half jaar poliklinische zorg en minimaal een half jaar klinische zorg.  

• De stageplaats is een door de visitatiecommissie erkende opleidingsplaats profiel 

ouderenpsychiatrie. 

•De supervisie gedurende de minimaal 1.5 jaar werkervaring in de ouderenpsychiatrie wordt 

gedaan door een psychiater met de interne aantekening voor het profiel ouderenpsychiatrie 

• De leerdoelen (kennis en vaardigheden) specifiek voor het profiel ouderenpsychiatrie zijn 

behaald. Dat wil zeggen, niet alleen EPA 1 en EPA 7, maar tenminste EPA 3 (geïntegreerde 

psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren), en EPA 4 (een farmacotherapeutisch 

consult uitvoeren ) dienen ook binnen de ouderencontext behaald te worden.  

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

de profilering zijn behaald..  

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

voldoende kennis en vaardigheden m.b.t. psychotherapie specifiek voor ouderen.  

 

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

aantekening ouderenpsychiatrie 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. 

 


