
CURRICULUM MPsBK – Module I, II en III 

Module I 'Medische Basisvakken'  
In deze module komen aan de orde: anatomie, fysiologie en pathologie   
Verplichte literatuur 
Frans Verstappen – Medische Basiskennis – vanaf 2016 vijfde druk – Boom Lemma Uitgevers – ISBN 
978 94 6236 535 3 
Samenvatting 
Medische Basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over 
celbiologie, algemene pathologie en immunologie. Daarna volgen hoofdstukken over veelvoorkomende chronische 
aandoeningen. Deze hoofdstukken verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie en ziekte van het menselijk lichaam 
en over ontwikkeling, groei en veroudering. Het boek verwijst ook naar de website www.medischebasiskennis5edruk.nl 
 
Leereenheid 1:  
• Hoofdstuk 2 Pathologie (22) 
• Hoofdstuk 5 Bloedsomloop en hartfalen (24) 
 
• Hoofdstuk 7 Spijsvertering (23) 
• Hoofdstuk 1 Celbiologie (41) 
 
Leereenheid 2: 
• Hoofdstuk 6 Ademhaling en longemfyseem (20) 
• Hoofdstuk 11 Beweging; mobiliteitsstoornissen (24) 
• Hoofdstuk 9 Skelet; reuma (21) 
 
• Hoofdstuk 4 Suikerstofwisseling; diabetus mellitus (18) 
• Hoofdstuk 3 Immunologie (27) 
• Hoofdstuk 15 Syndroom van Down (8) 
 
Leereenheid 3: 
• Hoofdstuk 8 Uitscheiding; nierfalen (11) 
• Hoofdstuk 16 Ontwikkeling en groei (43) 
• Hoofdstuk 17 Veroudering (33) 
 
• Hoofdstuk 10 Zenuwstelsel; beroerte (36) 
• Hoofdstuk 12 Stress, vermoeidheid en burnout (26) 
• Hoofdstuk 14 Stemmingsstoornissen; depressie (14) 
• Hoofdstuk 13 Verslaving; alcoholmisbruik (17) 
 
 
Mark Zelman e.a. – Pathologie – zevende herziene editie – Pearson Benelux – ISBN 9789043028721 
Samenvatting 
Pathologie biedt een overzicht van alle veelvoorkomende aandoeningen van het menselijk lichaam. In deel 1 wordt 
ingegaan op het ontstaan en de kenmerken van ziekte. Vervolgens worden in deel 2 de afzonderlijke aandoeningen 
besproken. De symptomen, etiologie, diagnostiek, behandeling en preventie van elke aandoening komen aan bod. Het 
boek bevat een toegangscode voor Pearson XTRA. 
 
Leereenheid 1: 
. Hoofdstuk 6 Aandoeningen van hart- en vaatstelsel (32) 
. Hoofdstuk 7 Aandoeningen van het bloed (14) 
 
Leereenheid 2: 
. Hoofdstuk 8 Aandoeningen van het ademhalingsstelsel (22) 
. Hoofdstuk 9 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel (30) 
 
Leereenheid 3: 
. Hoofdstuk 12 Aandoeningen van het endocriene systeem (28) 
. Hoofdstuk 13 Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen (46) 
. Hoofdstuk 16 Aandoeningen van de huid (30) 
 
Online: You Tube – Liek Stevensz 1/102 video’s 
 
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 'Psychopathologie/psychiatrie'/DSM-5 
In deze module gaat het onder meer om het herkennen van veel voorkomende psychische 
aandoeningen, zoals stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen  
Verplichte literatuur 
Allen Frances & Michael B. First – Stemming en stoornis – vanaf 2009 –   

       Uitgeverij  Nieuwezijds – ISBN 9789057120596 
Samenvatting 
Een op de vijf mensen lijdt aan een psychische stoornis en de helft van alle mensen krijgt er eens in zijn leven meet e 
maken. Om vast te kunnen stellen wat er precies aan de hand is en de psychische stoornissen te kunnen behandelen, 
gebruiken psychiaters, psychologen en artsen het Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV en DSM-5), een 
classiicatiesysteem van alle mogelijke psychische stoornissen. ‘Stemming en stoornis’ is de publieksuitgave van deze 
‘bijbel van de psychiater’ en beschrijft alle psychische stoornissen: kenmerken, diagnose en mogelijke genezing. 
 
Leereenheid 1: 
. Hoofdstuk 1 Depri (26) 
. Hoofdstuk 2 Eufoor of prikkelbaar (19) 
. Hoofdstuk 3 Angst, fobieën en vermijding (21) 
. Hoofdstuk 5 Blootstelling aan traumatische gebeurtenissen (9) 
 
Leereenheid 2: 
. Hoofdstuk 6 Alcohol- of middelenmisbruik (32) 
. Hoofdstuk 7 Abnormale eetpatronen (15) 
. Hoofdstuk 9 Slaapproblemen (14) 
. Hoofdstuk 10 Persoonlijkheidsstoornissen (34) 
 
Leereenheid 3: 
. Hoofdstuk 11 Onverklaarde lichamelijke klachten (16) 
. Hoofdstuk 13 Dissociatieve ervaringen (12) 
. Hoofdstuk 14 Aanpassingsstoornissen (6) 
. Hoofdstuk 15 Verlies van het contact met de werkelijkheid (23) 
 
Abraham M. Nussbaum – Werken met de DSM-5 – Praktijkgids – Uitgeverij    Boom –   

             ISBN 97889532756 
Samenvatting 
De kern van deze gids bestaat uit screeningsvragen en vragen naar de symptomen bij het diagnostisch onderzoek van de 
meest voorkomende psychische stoornissen. Het boek geeft nuttige tips voor de gesprekstechniek, bevat een 
samenvatting van de veranderingen in de DSM-5, en beschrijft de eerste stappen in de differentiële diagnostiek.  
 
Leereenheid 1: 
. Hoofdstuk 1 Een inleiding tot het diagnostisch onderzoek (13)  
. Hoofdstuk 5 Belangrijkste wijzigingen in de DSM-5 (18) 
. Hoofdstuk 9 Het onderzoek van de status mentalis (18) 
. Hoofdstuk 11 Dimensionale classificatie van persoonlijkheidsstoornissen (32) 
 



Online: You Tube - Willem Alexander 1/9 video’s; Stephanie Sonelli 1/24 video’s 
 
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 “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. 
  
Verplichte literatuur 
Moleman Peter – Geneesmiddelen voor de geest – vanaf 2007 – Prelum Uitgevers - ISBN  
               9789085620921 
 
Leereenheid 1: 
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 

 
Online: You Tube – Psyfar VS; Psyfar meet the Expert 
 
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 

 
 

Na bestudering van de 5 Moduledelen wordt een huiswerkopdracht verstrekt: samenvatting van 6 pagina’s A4 over de 
topics die behandeld zijn. Deze samenvatting wordt gecorreleerd aan de praktijk. Deze samenvattingen vormen onderdeel 
van de Portfolio. Bij de puntenbeoordeling van de examens wordt dit portfolio meegewogen. 

Collegedagen: Module I, II en III 

Bij de behandeling van de theorie wordt ook geoefend in kleine groepjes om de theorie meer eigen te maken. Bijv. Een 
casus bespreken, waarbij drie groepen elk een specifiek thema onder de loep nemen. Ook wordt de eigen praktijkervaring 
meegenomen in de behandeling door bijv. beschrijvingen te laten geven van de cliënten en deze te analyseren aan de 
hand van de theorie.  

Examen: 
Het open-boek examen omvat naast het uitwerken van enkele casussen per module: 
Module 1 – 40 meerkeuzevragen 
Module II - 25 meerkeuzevragen 
Module III – 15 meerkeuzevragen 
 
n.b.: Module I – literatuur 398 + 202 pagina’s = 600 pagina’s: 5 pagina’s per uur =  120 sbu (studiebelastinguren) 



        Module II – literatuur 227 pagina’s + 81 pagina’s  = 308: 5 pagina’s per uur = 62 sbu 
        Module III – literatuur 152 pagina’s: 5 pagina’s per uur = 31 sbu 
        Portfolio – 5 moduledelen x 6 pagina’s x 3 uur + voorbereiding = 110 sbu 
        Responsiecolleges – 5 dagen x 6 uur = 30 sbu 
        Online-studie 25 sbu 
        Open-boek examen – voorbereiding 40 uur + 6 uur examen = 46 sbu 
        DUC-certificaat met vermelding 424 sbu = 16 ects	
	
	


