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POSTGRADUAAT PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE 

GEZONDHEIDSZORG 

 

Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. 

UC Leuven-Limburg richt een postgraduaat psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in 

om hierrond opleiding en ondersteuning te organiseren voor en in samenwerking  

met het werkveld. 

 

 

HET POSTGRDUAAT GGZ 

 

Het postgraduaat psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg (PG GGZ) is een 

gespecialiseerde opleiding in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg voor wie reeds 

een diploma hoger onderwijs heeft en minstens één jaar werkt in psychiatrie of geestelijke 

gezondheidszorg. In de dagelijkse praktijk werken verschillende disciplines in de 

gezondheidszorg continu samen. In het PG GGZ maken we een duidelijke keuze voor een 

interdisciplinaire opleiding.  

De opleiding omvat een programma van 22 studiepunten dat in één of twee jaren kan 

afgewerkt worden.  Het PG GGZ is een deeltijdse opleiding en kan in combinatie met 

werken. 

 

 

TOEKOMSTIGE STUDENTEN 

 

Het postgraduaat psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg staat open voor studenten 

met een diploma in gezondheidszorg of een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied. 

Met één van de volgende diploma’s kan je instromen in deze opleiding: professionele 

bachelor in verpleegkunde, sociaal werk, toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociale 

readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn, ergotherapie en master in de 

criminologische wetenschappen. 

Hiernaast verwachten we dat je minimum 1 jaar werkt in psychiatrie of geestelijke 

gezondheidszorg. 
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COMPETENTIES 

 

Het GGZ heeft tot doel de reeds verworven competenties uit de vooropleiding te verbreden 

en te verdiepen, specifiek op het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Dit domein 

wordt vooral bekeken op het niveau van de patiënt en deels op het niveau van de 

organisatie van de zorg op micro- en mesoniveau.  

De opleiding richt zich vooral op de volgende rol/taakgebied die rechtstreeks aansluiten bij 

de beide niveaus van de geestelijke gezondheidszorg: 

 

 ROL 1: In de GGZ gespecialiseerde hulpverlener en klinisch beoordelaar 

De afgestudeerde kan gespecialiseerde hulp- en dienstverlening aan cliënten en 

cliëntsystemen in de geestelijke gezondheidszorg bieden. Dit gebeurt in de 

verschillende domeinen van de GGZ: het menselijk bestaan op zichzelf, de vitale 

levensverrichtingen, de dagelijkse levensverrichtingen, de primaire leefsituatie, de 

directe sociale omgeving en het functioneren in de samenleving. Preventief en  

proactief werken maakt integraal deel uit van de arbeid binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

De competenties binnen deze rol worden in de opleiding systematisch aangeleerd. 

 

PROGRAMMA 

Het programma van het PGGGZ is opgedeeld in vier opleidingsonderdelen: 

 

OPO1 Naam OPO en OLA2 SP3 CU4 Sem5 Jaar* 

OPO  Kaders van de geestelijke 

gezondheidszorg 

7  1 + 2 1 

OLA Denkkaders 2  16 1 + 2 1 

OLA OLA Medische aspecten  3 24 1 + 2 1 

OLA Juridische en ethische aspecten 2 16 1 + 2 1 

OPO   Klinische aspecten: ouderen 5 40 1 + 2 1 of 2 

OPO  Klinische aspecten: volwassenen 5 40 1 + 2 1 

OPO   Klinische aspecten: infants, kinderen en 

adolescenten 

5   40 1 + 2 1 of 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 OPO = opleidingsonderdeel (en een OPO kan bestaan uit bijhorende onderwijsleeractiviteiten) 
2 OLA = onderwijsleeractiviteit   
3 SP = studiepunten 
4 CU = contacturen 
5 Sem = alle OPO’s zijn semesteroverschrijdend 
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INHOUD VAN DE OPLEIDINGSONDERDELEN 

 

In het PG GGZ is het de bedoeling om een helder kader voor het werken met 

patiënten/cliënten in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg te schetsen, 

voortbouwend op de reeds verworven inzichten uit de verschillende basisopleidingen.  

In OPO ‘Kaders van de geestelijke gezondheidszorg’ wordt het geestelijke 

gezondheidsproces als een geïntegreerd geheel beschouwd: somatische, psychologische, 

sociale en 

existentiële componenten maken er deel vanuit. Volgende inhouden worden onder meer 

aangebracht: 

· verschillende denkkaders die gehanteerd kunnen worden binnen de geestelijke 

gezondheidszorg (OLA); 

· psychopathologie, aangevuld met psychofarmacologie  en neurobiologische en 

biologische aspecten (OLA); 

· juridische en ethische vraagstukken (OLA). 

 

De verschillende opleidingsonderdelen (elk 5 SP) van ‘Klinische aspecten’ zijn op 

dezelfde wijze opgebouwd. Zo worden binnen elk opleidingsonderdeel verschillende 

thema’s behandeld door experts uit het werkveld (4 SP) en wordt het methodisch handelen 

ingeoefend via de seminariegroepen (1 SP). Men kan stellen dat het om parallelle 

opleidingsonderdelen gaat met een gezamenlijk doel: vanuit een integraal concept de 

student inzicht geven in het geestelijke gezondheidszorgproces van mensen, de zorg die 

kan geboden worden, de organisatie van deze zorg en de invloed van de samenleving 

hierop. Naargelang de doelgroep – ouderen (OPO), volwassenen (OPO) en infants, 

kinderen en adolescenten (OPO) – worden er andere accenten gelegd. 

 

 

DIPLOMA 

 

Wanneer je alle opleidingsonderdelen met succes aflegt, behaal je het getuigschrift van 

postgraduaat psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. 

 

 

DEELTIJDS STUDEREN 

 

Je kan het PG GGZ ook deeltijds doen over 2 jaren.  

 

 

INTAKE 

 

Voor een goed slagen in de opleiding is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen je 

verwachtingen  en de inspanningen die we vanuit de opleiding vragen.  

Om de opleiding te kunnen starten, is het verplicht om op intakegesprek te komen. Omwille 

van inschrijvingsquota is de datum van de mail met de vraag om op intakegesprek 

gekomen, bepalend voor de volgorde. 

Je neemt hiervoor zelf contact op met de opleidingscoördinator Bart Loonbeek 

(bart.loonbeek@ucll.be). 

mailto:bart.loonbeek@ucll.be
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INSCHRIJVINGSGELD  

 

Het inschrijvingsgeld voor het PG GGZ bedraagt 489,10 euro voor voltijdse studenten. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt een vast bedrag van 238,30 euro en 11,40 euro per 

studiepunt voor deeltijdse studenten. 

 

PRAKTISCH 

 

De lesdagen vallen op dinsdag en enkele donderdagen of vrijdagen.  

 

De volgende jaarkalender is nog onder voorbehoud omwille van eventuele 

wijzigingen. 

 

JAARKALENDER 2018-2019 

Datum Activiteit en verlof 

18/09/2018 Introductiedag 

17/09 – 26/10/2018 Les op dinsdag en twee vrijdagen 

29/10 – 04/11/2018 Herfstvakantie 

05/11 – 07/12/2018 Les op dinsdag  

10/12 – 21/12/2018 Les op dinsdag en een vrijdag 

22/12/2018 – 

07/01/2018 

Kerstvakantie 

07/01 – 01/02/2019 Les op dinsdag en donderdag en twee vrijdagen 

4/02 – 10/02/2019 Lesvrije week 

11/02 – 22/02/2019 Examens 
2/07/2019 Proclamatie 

 

 

LOCATIE 

 

De colleges gaan door in UC Leuven-Limburg, Groep Gezondheid en Welzijn, Campus 

Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.  

 

 

INSCHRIJVEN 

 

Infodagen is op: 

Dinsdag 26 juni 2018 van 15.00u tot 19.00u in UC Leuven-Limburg, Groep 

Gezondheidszorg en Welzijn, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.  

 

Online voorinschrijven kan vanaf half maart 2017 via onze website  

https://www.ucll.be/studeren/info-en-inschrijven/inschrijven.  

 

Voor meer informatie kan je mailen naar teamleider Bart 

Loonbeek, bart.loonbeek@ucll.be. 

 

https://www.ucll.be/studeren/info-en-inschrijven/inschrijven
mailto:bart.loonbeek@ucll.be

