
Omschrijving co-schap 
volwassenenpsychiatrie in Ermelo, 
Amersfoort of Hilversum 
 
De setting 
De co-assistent werkt binnen de acute open en gesloten opnameafdelingen.  
Op deze afdelingen nemen we doorgaans patiënten op tussen de 18 en 60 jaar met ernstige 
psychiatrische problematiek. Nadere diagnostiek, somatische comorbiditeit, de noodzaak tot 
bescherming, uitvoering van het biologisch behandelprotocol, stagnerende ambulante 
behandeling en ontlasting van de thuissituatie kunnen redenen zijn om tot hospitalisatie over 
te gaan.  
 
Co-schap plek 
De co-assistent werkt onder supervisie van de A(N)IOS psychiatrie en kan deelnemen aan 
de verschillende onderdelen van het behandelproces. Hieronder vallen onder andere: het 
doen van opnames, schrijven van het intakeverslag, deelnemen aan het behandelplan, 
dossiervoering en (aanwezig zijn bij) consultaties van onder andere de neuroloog, internist 
en de paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie).  
De co-assistent verricht de werkzaamheden in nauw overleg met de arts-assistent die 
begeleid. Dagelijks maken we in een ochtendoverleg met de arts-assistent en 
verpleegkundigen van de afdeling een planning voor de dag. 
 
Werkzaamheden 
De co-assistent is in mindere of meerdere mate betrokken bij de behandeling van alle 
patiënten. Naar aanleiding van casuïstiek moedigen we nadere literatuurstudie aan.  
Nieuwe opnames kan de co-assistent met de AIOS of gedeeltelijk zelfstandig doen waarna 
een nabespreking met de AIOS plaatsvindt. De co-assistent is zoveel mogelijk bij de 
overlegmomenten aanwezig.  
Van de lopende behandelingen woont de co-assistent zo veel mogelijk gesprekken bij. Indien 
mogelijk voert de co-assistent zelf gesprekken met patiënten en neemt testen (MMSE, 
MADRS, HDRS) en de biografische anamnese af.  
De co-assistent in Ermelo kan de elektroconvulsietherapie bijwonen. Loopt een dag mee met 
de crisisdienst, loopt gedurende twee weken op de polikliniek in Harderwijk mee en verzorgt 
consulten in het algemeen ziekenhuis. 
 
Te leren kennis en vaardigheden 
De co-assistant kan de vaardigheden van het psychiatrisch onderzoek binnen de 
opnamesetting goed leren. De co-assistent kan kennis nemen over psychiatrische beelden 
van afwisselende pathologie (stemmingsstoornissen, psychotische problematiek, 
persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, cognitieve stoornissen) en 
bijpassende behandelingen. 
Andere punten waarmee ervaring wordt opgedaan zijn: maatregelen in het kader van de wet 
BOPZ, de werking van het multidisciplinair team, overleg met somatische specialisten, 
familiegesprekken en psychofarmaca. 
We testen de co-assistenten op kennis en vaardigheden door middel van KPB’s, 
presentaties, ontslagbrieven en een examenpatiënt.  
 
 


