
CURRICULUM VAN DE (post)HBO-OPLEIDING (NA-/BIJSCHOLING) MEDISCHE en 
PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (incl. algemene basiskennis) –  Geaccrediteerd 
door SNRO  
 
Taxonomie van Bloom: op basis van deze taxonomie worden de verschillende niveaus ingedeeld,  
zoals:  
reproductie van kennis (weging 1), begrijpen/inzicht (weging 2), toepassen (weging 3),  
analyseren (weging 4), evalueren (weging 5).  
Bij alle modules wordt afhankelijk van het ‘onderwerp’, ‘subthema’, ‘begrippen’ het gewicht bepaald.  
Het niveau bepaalt de soort vragen en (eind)opdrachten. 
 
**************************************************************************************************************************       
OVERZICHT 
Bij de toekenning van het aantal sbu/ects per module is rekening gehouden met: aantal college-uren  
(cu= 7 per dag), aantal pagina’s literatuurstudie (lu), online-zelfstudie, aantal pagina’s portfolio (pf), 
voorbereiding examen (ve). 
 
Medische en Psychosociale Basiskennis 980 SBU/35 ECTS        
 
De Algemene Basiskennis maakt voor 140 sbu = 5 ects onderdeel uit van de Psychosociale 
Basiskennis. Verdiepende kennis 15 ects. Complexe kennis 15 ects. 
 
De modules zijn op elkaar afgestemd, zodat sprake is van opbouw aan kennis en ervaring en integratie 
plaatsvindt. 
Toetsing middels inleveren portfolio, tentamens, examens. 
 
De docenten zijn gekwalificeerd op basis van kennis (universitaire opleiding), ervaring en 
praktijkbeoefening 
Docenten: 
Module I: Drs. Han Goutier (Huisarts (niet praktiserend); Acupuncturist TCM (NAAV) en orthomoleculair 
geneeskundige (MBOG) 
Module II: Marco van ‘t Wout (sociaal psychiatrisch verpleegkundige /RINO-gecertificeerd) 
Module IV: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog, therapeut, docent HBO psychologie en ethiek) 
Module V: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog, therapeut, docent HBO psychologie en ethiek) 
Module VI: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog, therapeut, docent HBO psychologie en ethiek) 
 
Supervisor: Associate Professor William Dubbeling MA, PhD. (Directeur/decaan DUC)  
 
PRAKTIJKVERSLAG 
Tijdens de opleiding worden door elke student 2 verslagen van elk 5 pagina’s gemaakt: beschrijving 
casus uit eigen praktijk, waarin vervat: klachtgedrag van de cliënt (klachtenpatroon), opstellen 
hypothese a.d.h.v. literatuur, toetsen van de hypothese en opstellen van vragenlijst voor nadere 
informatie, teneinde de juiste beoordeling en mogelijke behandeling te beschrijven. Dit verslag wordt 
naar twee collega’s (studiegenoten) verzonden, die commentaar geven op het verslag. De feedback 
wordt verwerkt in het definitieve verslag. Het verslag wordt beoordeeld door de docent en het 
commentaar wordt verwerkt. 
Aan elk opgebouwd verslag wordt voor literatuurstudie, intercollegiale toetsing 
medestudenten/collega’s, verwerking feedback, 5 ects toegekend. 
 
COLLEGES 
In de colleges wordt een aantal door de student ingebrachte casussen behandeld . Elk van deze 
casussen is gerelateerd aan de hieronder genoemde leerdoelen. 
 
TE RAADPLEGEN LITERATUUR 
Een groot deel van de te bestuderen stof is ook als e-book toegankelijk en bestaat ook uit 
audio-visueel materiaal (onder meer viaYou Tube). De toetsstof komt uit de verplichte 
literatuur, die in veel openbare bibliotheken te vinden is. De aanbevolen boeken zijn ter 
illustratie of ondersteuning.  



Module I 'Medische Basisvakken'  
In deze module komen aan de orde: anatomie, fysiologie en pathologie 
3 collegedagen:  
Verplichte literatuur 

• Frans Verstappen – Medische Basiskennis – vanaf 2016 vijfde druk – Boom Lemma 
Uitgevers – ISBN 978 94 6236 535 3 

• Mark Zelman e.a. – Pathologie – 73 herziene editie – Pearson Benelux – ISBN 
9789043028721 

Online: You Tube – Liek Stevensz 1/102 video’s 
####### 

 
Module II 'Psychopathologie/psychiatrie'/DSM-5 
In deze module gaat het onder meer om het herkennen van veel voorkomende psychische 
aandoeningen, zoals stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen  
3 collegedagen: 
Verplichte literatuur 

•  Allen Frances & Michael B. First – Stemming en stoornis – vanaf 2009 – 
Uitgeverij   

•              Nieuwezijds – ISBN 9789057120596 
•              DUC-Syllabus (wordt als pdf-bestand toegezonden) 
•  Abraham M. Nussbaum – Werken met de DSM-5 – Praktijkgids – Uitgeverij 

Boom –   
                          ISBN 97889532756 
Online: You Tube - Willem Alexander 1/9 video’s; Stephanie Sonelli 1/24 video’s     

####### 
 
Module III “Psychofarmacologie”   
In deze module worden de bouw en de werking van de hersenen behandeld, alsmede de 
belangrijkste psychofarmaca voor de geest met de indicatie, werking, interactie en bijwerkingen. 
Zelfstudie:  
Verplichte literatuur 
•   Moleman Peter – Geneesmiddelen voor de geest – vanaf 2007 – Prelum Uitgevers - 
ISBN  
               9789085620921 
Online: You Tube – Psyfar VS; Psyfar meet the Expert 
 
Studieleidraad 
Bouw en werking van de hersenen/hoe werken psychofarmaca bij welke stoornissen/groepen 
psychofarmaca: antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, antipsychotica, middelen bij 
bipolaire stoornissen, middelen bij ADHD, casuïstiek	
Uit: “Geneesmiddelen voor de geest” vooraf ca. 150 pagina’s bestuderen/lezen: 

• uit 1 Inleiding pag. 1 t/m 14 
• uit 2 Antidepressiva pag. 15 t/m 59 
• uit 3 Slaap en kalmeringsmiddelen pag. 73 t/m 77; 82 t/m 108 
• uit 4 Antipsychotica pag. 117 t/m 133; pag. 136 t/m 146 
• uit 5 Stemmingsstabilisatoren pag. 157 t/ 163 
• uit 6 Psychofarmaca Kinderen en Jeugdigen pag. 175 t/m 186 
• uit 7 Psychofarmaca Ouderen pag. 195 t/m 199 

####### 
 
Module IV “Psychologie/ontwikkelingspsychologie/gespreksvaardigheden”  
Deze module biedt kennis van en inzicht in de psychologische, biologische en sociale, vaak 
leeftijdsgerelateerde processen die het gedrag van mensen bepalen.   
Van belang is onderscheid te kunnen maken tussen gedrag dat passend is bij de 
ontwikkelingsfase van een individu en afwijkend gedrag of stoornis. 
3 collegedagen:  
Verplichte literatuur 
. Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann – Psychologie, een inleiding –     
             2011 7e druk – Pearson Education Benelux – ISBN 9789043024891 



. Robert S. Feldman – Ontwikkelingspsychologie met MyLab NL toegangscode – 2017 7e    
druk – Pearson Education – ISBN 9789043033725 

Online: You Tube – diverse filmpjes  
####### 

 
Module V “Geïntegreerde Geneeskunde”   
In deze module wordt de gangbare, reguliere geneeskunde, met haar ontwikkelingen van 
verdieping en inzicht en de manier waarop we momenteel aankijken tegen de begrippen 
gezondheid, ziekte en genezing (het bio-medische denken), geplaatst tegenover de 
complementaire geneeskunde op basis van een systeembenadering.  
Hierbij worden belangrijke stromingen belicht, zoals acupunctuur, homeopathie, fytotherapie, 
ayurveda, traditionele chinese geneeskunde, manuele geneeskunde en natuurgeneeskundig 
onderzoek, enz. 
2 collegedagen:  
Verplichte literatuur 
. R. van Wijk, C.W. Aakster (red.) – Integrale Geneeskunde (overzicht en prospect) – 2006 

– Stichting TIG – ISBN 9081018612 
Online: You tube – Integrative medicin 8 video’s; Visionmed 27 video’s  

####### 
 
Module VI “Gezondheidsethiek”  
Deze module biedt zicht op ethische vraagstukken en dilemma’s die zich in de praktijk kunnen 
voordoen en hoe daarmee om te gaan. In de ethiek wordt gereflecteerd op de moraal, waarin de 
fundamentele waarden – welzijn en weldoen van mensen, alsmede het respect voor mensen en de 
gelijkwaardigheid vooropstaan -, samengevat in het principe van autonomie en het principe van 
rechtvaardigheid.   
1 collegedag:  
Verplichte literatuur 
         .     Inez de Beaufort, e.a. (red.) – De Kwestie: praktijkboek ethiek voor de 
gezondheidszorg –    2011 2e druk – Boom Lemma Uitgevers – ISBN 9789059317222 
Online: You Tube – Lectures on Health Care o.a. Marian Adriaansen en Gert Olthuis     

####### 
 
Module VII “Wetgeving en juridische kaders gezondheidszorg”  
Deze module omvat kennis van het juridische kader, waarbij te denken valt aan relevante 
onderdelen van de belangrijkste wetten, besluiten en regelingen op het terrein van de 
Nederlandse gezondheidszorg (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector (WKCZ). 
* belangrijke aspecten uit de WGBO zijn: inhoud en omvang van de informatieplicht; de 
juridische status van standaarden, richtlijnen en protocollen; dossiervoering, 
levenstestamenten en de juridische rol van de familie igv kinderen en ouderen. 
* belangrijke aspecten uit de Wet BIG zijn: taakdelegatie en verantwoordelijkheden tussen 
verschillende professionals, alsmede de strafbepalingen uit deze wet. 
* belangrijke aspecten uit de Wet KCZ zijn: de cliënt heeft een klacht en wat nu? Taken en rol 
van een klachtencommissie. Attitude en handelwijze van een aangeklaagde professional. 
Zelfstudie: 
Verplichte literatuur 

Martin A.J.M Buijsen (red.) – Wetgeving gezondheidszorg – 2014 3e herziene        
uitgave – Maklu Uitgevers – ISBN 9789046605509 

Online: You Tube – The Competence Group – E-learning module Gezondheidsrecht Wet BIG;   
              Politiekman – Nationaal Zorgfonds 
 
Studieleidraad 
.    Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) pag. 65 – 124 
• Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 7 pag. 203 – 209 
• Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Wet KCZ) pag. 312 – 316 



• Wet publieke gezondheid pag. 463 – 488 
• Zorgverzekeringswet pag. 538 – 594	

####### 
 
Module VIII “Organisatie Nederlandse Gezondheidszorg”  
Deze module gaat in op de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg: hoe doorloopt 
de patiënt de gezondheidszorg, hoe zit de financiering van de gezondheidszorg in elkaar, hoe 
krijgen instellingen hun geld, wat betekent marktwerking, wat is de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. Tevens wordt informatie geboden over de beroepen in de gezondheidszorg, 
over de verschillende instellingen voor behandeling en zorg, over de verhouding tussen 
preventie, curatie en verzorging, en over patiëntenorganisaties en –wetgeving. 
Zelfstudie: 
Verplichte literatuur 

. Jan Maarten Boot – Organisatie van de gezondheidszorg – 2015 - Van Gorcum –    
              ISBN 9789023246237 

Online: ZonMw – Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 203 video’s 
 
Studieleidraad 
Uit de hierna vermelde hoofdstukken bestuderen de voor het beroep relevante onderdelen: 
• Hoofdstuk 1 Ziekte en gezondheid pag. 6 – 15 
• Hoofdstuk 2 Beroepen in de gezondheidszorg pag. 16 – 38 
• Hoofdstuk 3 Indeling en ordening van zorgvoorzieningen pag. 40 – 87 
• Hoofdstuk 4 Preventieve en publieke gezondheidszorg pag. 90 – 128 
• Hoofdstuk 6 Patiëntenorganisaties en patiëntenrechten pag. 162 – 183 
• Hoofdstuk 7 Kwaliteit van zorg pag. 190 – 214 
Opmerking: een aantal onderdelen zijn eveneens bij Module VII aan de orde geweest. 

####### 
 
ONLINE-STUDIE 
Bij diverse modules wordt verwezen naar literatuur uitgegeven door de BSL Academy 
Geneeskunde. Op basis hiervan dient men een aantal vaktijdschriften en artikelen te 
bestuderen en te beoordelen, en databases te raadplegen, zoals: PubMed, Cochrane, Eric, 
Google en Scholar. TvB 2  
 
PORTFOLIO (pf) 
Per module wordt een samenvatting gemaakt  -  3 pagina’s.    
Deze uitwerkingen samen vormen het portfolio.  
Bij de puntenbeoordeling van de examens wordt dit portfolio meegewogen. 
 
EXAMEN 
Indien alle colleges van alle modules zijn gevolgd en het examen (2 aparte dagdelen) met 
succes is afgesloten, wordt een DUC-diploma MPsBK (SNRO/HBO-conform): 980 sbu = 35 ects 
uitgereikt. 
Het open boek-examen omvat voor: 
Module I – 40 meerkeuzevragen 
Module II – 25 meerkeuzevragen 
Module III -  15 meerkeuzevragen 
Module IV – 30 meerkeuzevragen 
Module V – 20 meerkeuzevragen 
Module VI – 20 meerkeuzevragen 
Module VII – 15 meerkeuzevragen 
Module Viii – 15 meerkeuzevragen   
 
Er wordt een geaccrediteerd DUC-certificaat uitgereikt als examens per module worden 
afgelegd. 
 
SNRO 
Op vertoon van het DUC-diploma kan men zich aanmelden voor het SNRO-
Abituriëntenregister.        



Medische en Psychosociale Basiskennis (periode 2017 – 2018) 
Module I 
Leerdoelen: 
• De student kan de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam benoemen, hun ligging, 
bouw en functie beschrijven alsmede hun onderling verband aangeven. TvB 1, 2 
• De student kan beschrijven op welke wijze fysiologische systemen een rol spelen bij de 
energiebehoeften en het functioneren van het levende organisme. TvB 2 
• De student kan verband leggen tussen het functioneren van cellen en de stofwisseling als basis 
van het integraal functioneren van het menselijk organisme en het handhaven daarvan in 
wisselwerking met de omgeving. TvB 2, 5 
• De student kan fysiologische processen beschrijven waarvan de kennis noodzakelijk is voor het 
begrip van belangrijke patho-fysiologische inzichten. TvB 2 
• De student kan het verschil noemen tussen het acuut en chronisch ontstaan van een ziekte en het 
verloop van beide beschrijven. TvB 2 
• De student kent de definitie van gezondheid volgens de WHO. TvB 1 
• De student heeft kennis van het diagnostisch proces binnen de geneeskunde en kan een 
theoretische onderbouwing geven van medisch algemeen lichamelijk onderzoek. TvB 1 
• De student heeft kennis van de reguliere medische behandelwijzen. TvB 1 
• De student kan het fenomeen gezondheid beschrijven en kan aangeven hoe gezondheid wordt 
gehandhaafd of verstoord aan de hand van de begrippen draagkracht en draaglast (homeostase en 
decompensatie). TvB 2, 4 
• De student verwerft kennis en inzicht over gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend 
gedrag en onderscheidt de contextfactoren die van invloed zijn op welbevinden, ziekte en 
ziektebeleving. TvB 2, 3 (n.b. deze aspecten komen ook naar voren bij ‘psychopathologie’, 
‘psychofarmacologie’ en ‘geïntegreerde geneeskunde’). 
• De student verwerft kennis om biologische aspecten van orgaanaandoeningen en geestelijke 
gezondheidsproblemen te kunnen begrijpen TvB 2 
• De student heeft kennis van ziekteverwekkende mechanismen en mogelijke behandeling in de 
gezondheidszorg. TvB 1, 2 
• De student heeft kennis van chronische orgaanaandoeningen in combinatie met lichaamsfuncties, 
teneinde de klachten en ziekteverschijnselen in geval van een stoornis te kunnen herkennen. TvB 1, 2 
• De student kent geestelijke gezondheidsproblemen in verband met lichamelijke 
gezondheidsproblemen. TvB 1, 2 
• De student kent leeftijdskarakteristieke gezondheidsproblemen. TvB 1 
• De student is in staat de onderhavige alarmsymptomen (oorzaken en complicaties) en pluis/niet 
pluis (rode en gele vlaggen) te herkennen, te analyseren en zo nodig te verwijzen. TvB 4 
• De student is in staat kennis over psychologische vragenlijsten en testen te reproduceren en is in 
staat screeningsvragenlijsten af te nemen en te interpreteren. Student kent de verschillende 
vragenlijsten voor UHR, depressie, angst, ADHD, ASS etc. en kan deze gebruiken. TvB 2 
 
Module II 
Leerdoelen: 
• De student heeft kennis van de meest gangbare reguliere psychosociale behandelwijzen en kan 
testresultaten interpreteren TvB 1 
• De student is in staat te verwoorden wat psychische functies zijn en welke verstoringen kunnen 
plaatsvinden. TvB 1,2, 4 
• De student is in staat, met behulp van de theorie, te benoemen wat de DSM-5 is en heeft kennis van 
het begrippenkader. TvB 1 
• De student heeft kennis en inzicht in begrip ik-sterkte, is in staat draagkracht versus draaglast te 
analyseren, kent de belangrijkste psychofarmaca categorieën, kan een eenvoudige DSM-5 
classiifcatie opstellen. TvB 1,2,3 
• De student kan, met behulp van casuïstiek, kenmerken herkennen van een aantal psychiatrische 
ziektebeelden: stemmings-, psychotische-, angst-, somatoforme-, persoonlijkheids- en 
eetstoornissen. TvB 1, 2, 3 
• De student is in staat afweermechanismen en coping strategieën te herkennen. TvB 1, 2 
• De student kan eigen werkproblemen signaleren in relatie tot psychopathologie. TvB 1, 2, 4 
• De student is in staat de onderhavige alarmsymptomen (oorzaken en complicaties) en pluis/niet 
pluis (rode en gele vlaggen) te herkennen, te analyseren en zo nodig te verwijzen. TvB 4 
  
Module III 
Leerdoelen: 
• De student kan de bouw en werking van de hersenen benoemen. TvB 1, 2 
• De student neemt kennis van de indicatie, werking en bijwerkingen van psychofarmaca: 
antipsychotica, antidepressiva, sedativa, stemmingsstabilisatoren, alsmede de invloed van 
psychofarmaca bij ouderen en jongeren (kinderen/jeugdigen). Er wordt ingegaan op casuïstiek, o.a. 
door middel van films. TvB 1, 2, 3, 4 
• De student is in staat de onderhavige alarmsymptomen (oorzaken en complicaties) en pluis/niet 



pluis (rode en gele vlaggen) te herkennen, te analyseren en zo nodig te verwijzen. TvB  4 
 
Module IV 
Leerdoelen: 
. De student verwerft expertise door betekenisvolle patronen in de psychologie te ontdekken. TvB 1, 2 
. De student kan op basis van de psychologische kernvragen en kernconcepten en de daaruit 
voortvloeiende 
kennis, deze kennis toepassen in de beroepspraktijk. TvB 1, 2, 3 
. De student kan verbindingen leggen tussen de psychologische ontwikkelingen van de individu en 
de persoonlijkheidsvorming (psyche, lichaam, karakter). TvB 1, 2, 3 
. De student neemt kennis van een aantal deelaspecten van de psychologie en de 
veranderingsprocessen en 
kan deze beschrijven. TvB 1, 2, 3 
. De student neemt kennis van methodieken en regels van verschillende soorten gesprekken. TvB 1, 2 
. De student leert praktische basisvaardigheden van het tweegesprek. TvB 1, 2, 3 
. De student leert een probleemverhelderend gesprek te voeren. TvB 1, 2, 3 
  
Module V 
Leerdoelen: 
• De student kan een aantal hoofdstromen beschrijven op het gebied van de complementaire en 
alternatieve geneeswijzen. TvB 1, 2 
• De student bouwt kennis op en verwerft inzicht m.b.t. de integratie tussen fysieke, psychosociale en 
sociale factoren. TvB 2 
• De student verwerft inzicht in enkele specifieke aspecten, zoals: relaties met de opvattingen en 
praktijken in andere culturen, relaties tussen artsen/therapeuten en patiënt/cliënt, relaties tussen 
lichamelijk en geestelijk aspect. TvB 1, 2, 3 
• De student kan aan de hand van de wetenschappelijke bewijsvoering de klinische effectiviteit voor 
een aantal complementaire geneeswijzen beschrijven: fytotherapie en acupunctuur. 
TvB 1, 2, 3 
• De student maakt een reis door de complementaire geneeskunde en stelt een aantal 
vragen, zoals: 
hoe effectief is het onderzoek naar de effectiviteit van geneeswijzen. TvB 1, 2, 4, 5 
  
Module VI 
Leerdoelen: 
. De student leert aan de hand van casuïstiek ethische dilemma’s te onderscheiden. TvB 1, 2, 3, 4 
. De student reflecteert op ethische vraagstukken en leert om tot deugdelijke analyses en goed 
onderbouwde argumentaties te komen. TvB 1, 2, 3, 4, 6 
. De student neemt kennis van de belangrijkste ethische theorieën en ethische aspecten van de 
hulpverleningrelatie. TvB 1, 2 
  
Module VII 
Leerdoelen: 
• De student neemt kennis van en bestudeert een aantal wetten en besluiten die relevant zijn voor de 
beroepsuitoefening en onderkent welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse praktijk. 
TvB 1, 2, 3 
• De student verwerft kennis en inzicht over ethische gedragscodes en verdiept zich in ethische 
vraagstukken en de handelingsopties terzake. TvB 2 
  
Module VIII 
Leerdoelen: 
• De student verwerft kennis en inzicht m.b.t. de communicatie met de reguliere en complementaire 
gezondheidszorg. TvB 2 
• De student heeft inzicht in de sociale kaart en onderscheidt organisaties in de (geestelijke) 
gezondheidszorg in Nederland en hun respectievelijke doelen. TvB 2 
• De student neemt kennis van de factoren die van invloed zijn op ziekte en gezondheid. TvB 1, 2, 3, 4 
• De student bestudeert het raamwerk van de gezondheidszorg en onderscheidt de verbanden tussen 
beroepsbeoefenaren, zorgvoorzieningen, structuren, geldstromen, en de positie van de patiënt/cliënt, 
en weet deze te beschrijven. TvB 1, 2, 3, 4 
	


