
 
Cursusaanbod A&G Campus, instituut voor Arbeid en Gezondheid 

‘De weg naar Arbeid en Gezondheid Psycholoog’ 

 

Cursus Burn-out, diagnostiek en behandeling 

Eendaagse geaccrediteerde cursus, door klinisch psycholoog dr. Arno van Dam 

Datum: Tweede helft 2020, exacte datum wordt binnenkort bekend gemaakt 

Accreditatiepunten: NIP A&G is aangevraagd 

 

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van recente inzichten en ontwikkelingen in de 

diagnostiek en behandeling van burn-out. Verkrijg door middel van deze cursus inzicht in 

differentiaaldiagnostiek ten aanzien van andere syndromen, pathogenese en hoe de klachten 

te plaatsen zijn binnen de DSM-5 en ICD-10. Daarnaast wordt in deze cursus ingegaan op 

de verschillende behandeltechnieken die beschreven staan in het behandelprotocol en wordt 

er veelvuldig geoefend met werkgerelateerde interventies en casuïstiek.  

 

 
Cursus Capability benadering voor Duurzame Inzetbaarheid,  

Tweedaagse geaccrediteerde cursus, door Arbeid & Gezondheid/Arbeid & Organisatie 

psycholoog Patricia van Casteren 

Data: tweede helft 2020, exacte data worden binnenkort bekend gemaakt 

Accreditatiepunten: NIP A&G is aangevraagd 

U maakt in deze cursus kennis met het ‘capability’-denken en met de kracht van dit evidence 

based en inspirerende model. De benadering daagt uit om te onderzoeken wat personen in 

hun werk belangrijk en waardevol vinden – wat zij willen bereiken in een bepaalde 

werkcontext – en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als door de werkcontext in staat gesteld 

worden, dit te realiseren. U leert hoe deze benadering helpt om arbeidsparticipatie en 

duurzame inzetbaarheid te beschouwen vanuit een value based perspectief. Hiernaast wordt 

verdieping geboden door middel van oplossingsgerichte gespreksvoeringstechnieken en 

continuous dialogue, waarmee het ‘capability’-denken u eigen wordt gemaakt. 

 

Leergang Psychodrama 

10-daagse geaccrediteerde leergang, door Arbeid & Organisatie psycholoog Ina Hogenboom 

Data: wordt binnenkort bekend gemaakt 

Accreditatiepunten: 108 (54 A&O kennis, 54 A&O vaardigheden) 

 

Psychodrama is een effectieve manier om situaties waarin een cliënt vastloopt te 

onderzoeken en met nieuw gedrag te oefenen. Tijdens deze leergang maakt u kennis met 

creatieve vormen en methodieken om cliënten te leren hun emotionele- en 

gedragsproblemen duurzaam te reduceren, wat bijdraagt aan effectief functioneren. In deze 

opleiding gaan we uit van een ervaringsgerichte benadering, waarbij we zoveel mogelijk 

aansluiten bij concrete praktijksituaties en gericht zijn op de professionele en persoonlijke 

ontwikkeling van de deelnemers. De training is praktisch van opzet en heeft een interactief 

en actief karakter.  

 



 

Cursus Psycholoog als Adviseur 

Eendaagse geaccrediteerde cursus, door Arbeid & Gezondheid/Arbeid & Organisatie 

psycholoog Marieke den Ouden 

Datum: wordt binnenkort bekend gemaakt  

Accreditatiepunten: 4 punten 

 

In deze cursus wordt ingegaan op het thema 'van psycholoog-behandelaar naar adviseur van 

de organisatie'. De psycholoog-behandelaar van werkende mensen met psychische klachten 

krijgt te maken met de werkcontext van de cliënt, waarbij het van meerwaarde is om de 

omgeving erbij te betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een driegesprek met de cliënt en 

leidinggevende. Dat betekent een andere rol voor de psycholoog. Dit vereist ook inzicht in 

de posities van werkgever, werknemer, bedrijfsarts, psycholoog en HR-afdeling en in de 

psychologische, juridische en ethische perspectieven. Daarnaast spelen de AVG en de 

beroepscode van het NIP een belangrijke rol en zijn aanvullende vaardigheden nodig, zoals 

adviesvaardigheden en mediation vaardigheden. In deze cursus wordt ingegaan op de 

verschillende perspectieven en vaardigheden van de psycholoog-adviseur waarbij gebruik 

wordt gemaakt van diverse van toepassing zijnde visies, richtlijnen en leidraden.  

 

 

 

 


