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Wie ben je? 

“Mijn naam is Laura van Driel en werk als adviseur bij BTSG. Als adviseur richt ik mij onder andere op 

maatwerktrainingen, -trajecten en opleidingen. Tevens hou ik mij bezig met de ontwikkeling van nieuwe 

trainingen en opleidingen zoals bijvoorbeeld de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek.” 

 

Wat is de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek? 

“De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) opleiding is een opleiding voor niveau 3 of hoger welke 

zich focust op gerontopsychiatrie en somatische ziektebeelden bij de somatische cliënt. Daarnaast is de 

opleiding zo afgestemd dat de deelnemer zelf een persoonlijke ontwikkeling doormaakt op het gebied 

van kennisoverdracht, coachen en omgang met mantelzorgers.” 

 

Waarom is deze opleiding nieuw ontwikkeld? 

“BTSG signaleerde in gesprekken met de klanten dat er behoefte is aan kennis van gerontopsychiatrie in 

situaties met de somatische cliënt. In de praktijk liepen somatisch opgeleide en ervaren medewerkers er 

tegenaan dat de cliënt steeds langer op de somatische afdeling verblijft. Dit ondanks dat er ook sprake is 

van (beginnende) psychogeriatrische problematiek. Door de combinatie met andere (chronische) 

ziektebeelden, maakt dat er sprake is van multimorbiditeit bij de cliënt. Men heeft behoefte aan kennis 

omtrent deze nieuwe ontwikkeling.” 

 

Wat kan een deelnemer die de GVS-opleiding heeft gevolgd? 

“De GVS opleiding draagt bij aan verbetering van de zorg, heeft inhoudelijke kennis en adviseert als 

inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers een vrijwilligers.” 

 

Hoe is deze GVS-opleiding ontwikkeld? 

“We hebben goed geluisterd naar de klanten en relaties. Uit gesprekken bleek de behoefte aan kennis op 

het gebied van multimorbiditeit. Vervolgens hebben we een klantmeeting gepland waarin men met elkaar 

sprak over de behoefte en hoe dit vorm te geven. Zo bleek er niet alleen behoefte te zijn aan concrete 

kennis over somatische en psychogeriatrische kennis, maar ook de persoonlijke ontwikkeling kreeg een 

prominente rol. BTSG heeft naar aanleiding van deze aangegeven punten uit de praktijk de opleiding 

ontwikkeld.” 
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Wat kunnen we verwachten? 

“De praktijk heeft aangegeven dat de cliënt het uitgangspunt moet zijn en daarom start de opleiding met 

onderwerpen gericht op de kwaliteit van leven van de cliënt. Dat moet centraal staan. Ook gaan we over 

op de deskundigheid en dus concrete kennis over somatische en psychogeriatrische ziektebeelden en de 

combinatie hiervan (multimorbiditeit). Vervolgens komen ook persoonlijke vaardigheden aan bod. Er zal 

gebruik gemaakt worden van casuïstiek vanuit de somatiek, er wordt geoefend met een acteur en er is 

een praktijkdag waarbij de deelnemers bij elkaar op de werkvloer gaan kijken.” 

 

Wanneer start de GVS-opleiding? 

“De eerste groep start in oktober 2018. De GVS-opleiding wordt door BTSG in-company aangeboden, dus 

kan er in overleg een planning worden gemaakt wanneer een organisatie wilt starten. Daarnaast is het wel 

eens zo dat een groep nog niet alle plaatsen gevuld heeft en de betreffende organisatie er wel voor open 

staat om deze plekken in te laten vullen door deelnemers van een andere organisatie. We denken daar 

graag in mee en kijkt of er elders nog deelnemers zijn om zo combi-groepen te kunnen starten.” 

 

Hoe lang duurt deze opleiding en hoe kan men zich opgeven? 

“De GVS-opleiding duurt ongeveer een jaar (11 lesdagen). Men kan contact met mij opnemen via BTSG of 

bellen met: 06 – 20 21 86 96. Als adviseur kom ik graag (vrijblijvend) langs om de mogelijkheden te 

bespreken!” 


