TIJDSCHRIFTEN
EN
E-LEARNINGS

CURSUSSEN
EN
CONGRESSEN

BOEKEN

WEBINARS
EN
PODCASTS

Nascholing
voor alle
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Beste ggz-professional,
Voor u heeft u de brochure van Prelum GGZ. Wij zijn uw kennispartner in praktijkgerichte oplossingen voor
nascholing en vakinformatie voor de ggz. Met ons uitgebreide aanbod maken we het voor u mogelijk om een leven
lang te blijven leren.
Prelum is een gedreven uitgeverij die evidence-based informatie vertaalt naar uw dagelijkse praktijk. Samen met
vele ggz-deskundigen ontwikkelen wij vakinformatie en scholing in diverse vormen, waaronder videolearnings,
nascholingstijdschriften, e-learnings, webinars, boeken, congressen, trainingen en podcasts.
U kent ons wellicht van één of meerdere van onze toonaangevende nascholingsplatformen: Psyfar, Psyfar vs,
PsyXpert, PsyLearning, Nurse Academy GGZ, AccreDidact Psychiater en AccreDidact POH-GGZ.

Maar ons aanbod reikt nog veel verder; voor u als individuele ggz-professional én voor uw organisatie.

Oplossingen voor u als zorgprofessional
Als ggz-professional hebt u baat bij betrouwbare, direct toepasbare vakkennis. Bij Prelum GGZ kunt u terecht voor
een breed scala aan toegankelijke en geaccrediteerde leeroplossingen over een specifiek thema. Kiest u liever voor
een tijdschrift of digitaal? Een cursus of congres? Op locatie of online? Live of on demand? Alles is mogelijk; met
onze podcasts kunt u zelfs onderweg kennis opdoen!
Naast dit uitgebreide aanbod zijn via onze boekhandel Geneeskundeboek.nl diverse vakinhoudelijke boeken
verkrijgbaar, waaronder de handboeken Molemans Praktische Psychofarmacologie en Farmacotherapie bij verslaving.

Oplossingen voor uw organisatie
Ook voor uw organisatie nemen wij de zorg rond scholing uit handen: voor iedere nascholingsbehoefte of -vraag
zoeken wij graag samen met u naar de beste oplossing.
Al onze cursussen en bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld ook incompany te organiseren; exclusief voor uw instelling.
En al onze online content kan volledig worden aangesloten op jullie eigen leermanagementsysteem. We kunnen
jullie ook verder ontzorgen met ons state of the art leerplatform, maar wel in uw eigen huisstijl. Een collectief
abonnement op één (of meerdere) van onze nascholingstijdschriften behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De gedrevenheid die wij van ggz-professionals kennen, streven wij ook na bij het ontwikkelen van onze
nascholingsconcepten en in onze service. Persoonlijke aandacht stellen wij altijd voorop, of het nu is voor u als
professional of voor uw organisatie. Dit doen we bij Prelum al sinds 2004; met zorg en samen met onze redacties,
auteurs en docenten. Met onze blik op morgen streven we bovendien naar continue verbetering, voor u en al uw
collega’s.
Met vriendelijke groet,
Het Prelum GGZ-team
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www.psyfar.nl

www.psyfarvs.nl

Psyfar

Psyfar vs

onafhankelijk kenniscentrum over
psychofarmacologie

praktijkgericht nascholen over
psychofarmacologie voor de vs ggz

Psyfar is volledig gericht op het bieden van inhoudelijke

Psyfar vs is een onafhankelijk, praktijkgericht kenniscentrum

en praktische ondersteuning bij het voorschrijven

over psychofarmacologie, speciaal ontwikkeld voor en door

van farmacotherapie in de psychiatrie. Sinds 2006 is

verpleegkundig specialisten. Als abonnee ontvang je drie

Psyfar uitgegroeid tot een hooggewaardeerd merk met

keer per jaar het nascholingstijdschrift met een boeiende

geaccrediteerde* e-learning, masterclasses, cursussen,

selectie van praktijkgerichte artikelen. Bij iedere editie zijn

themadagen, congressen en vele andere uitgaven, volledig

vijf e-learningmodules inbegrepen. De nascholingspunten

gericht op uw klinische praktijk.

worden automatisch bijgeschreven in je portfolio voor
herregistratie. Dit zijn 15 punten per jaar!*

Al meer dan 4.500 psychiaters, ziekenhuisapothekers,
specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig

Ook met onze goed gewaardeerde en geaccrediteerde

specialisten en andere voorschrijvers van psychofarmaca

evenementen, zoals de basiscursus ‘Psychofarmaca in de

volgen inmiddels onze e-learning, lezen onze artikelen,

praktijk’ en het jaarlijkse ‘Psyfar vs Event’ houd jij je kennis

bezoeken onze bijeenkomsten en maken gebruik van de vele

over psychofarmaca eenvoudig up-to-date.

extra’s die Psyfar biedt.

“Zowel psychofarmaca als de patiënten

“Met de taak van het zelfstandig voorschrijven

aan wie ze worden voorgeschreven, zijn vaak

hebben verpleegkundig specialisten een bevoegdheid

complex. Onder voorschrijvers bestaat een grote

gekregen die een verrijking van het vak en een

behoefte aan praktisch bruikbare kennis. Psyfar geeft

kwaliteitsslag voor de patiëntenzorg betekent. Daarbij

invulling hieraan met de vertaalslag van theorie naar praktijk.

hoort uiteraard ook de verantwoordelijkheid van het opbouwen

Hoe vertaal je de algemene richtlijnen naar een individuele

van bekwaamheid daarin.

patiënt? Waar houd je rekening mee en waar baseer je de keuze
tussen psychofarmaca op? Met een abonnement op Psyfar en het

Om in die leerbehoefte te voorzien is Psyfar vs in 2015 opgericht

zo nu en dan volgen van de cursussen, blijf je als professional

en inmiddels uitgegroeid tot volwaardig kenniscentrum, waarbij

voldoende bij op het gebied van de psychofarmacologie. Het levert

inmiddels zo’n 80% van de vs ggz is aangesloten.

bovendien ook nog eens ruim nascholingspunten op; wat wil je

Inspirerend om te zien dat vs ggz daar in de praktijk veel aan

nog meer?”

hebben!”

DR. ARNE RISSELADA (ziekenhuisapotheker-epidemioloog-klinisch

MARIËLLE DE RUIJTER (verpleegkundig specialist ggz)

farmacoloog)

Hoofdredacteur Psyfar vs

Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar

*Psyfar is geaccrediteerd door het NVvP, de NVZA, de KNMP en het VSR

*Psyfar vs is geaccrediteerd door het Verpleegkundig Specialisten Register
(VSR) van de V&VN
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www.psyxpert.nl

www.nurseacademyggz.nl

PsyXpert

Nurse Academy GGZ

hoogwaardig nascholen over psychotherapie

maakt leren leuk!

PsyXpert is een nascholingsplatform waarmee u op postdoc-

Nurse Academy GGZ is nascholing voor (en door)

niveau uw kennis bijhoudt op het brede terrein van

verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in

psychotherapie. De informatie is gebaseerd op de laatste

de GGZ, via een vaktijdschrift met online toetsen. Een

wetenschappelijke inzichten, niet opiniërend, en slaat

fijne en makkelijke manier dus om je kennis bij te

nadrukkelijk een brug naar de dagelijkse praktijk van de

houden. Abonnees ontvangen vier keer per jaar het

psychotherapeut.

nascholingstijdschrift met negen boeiende, praktijkgerichte

d
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artikelen en geaccrediteerde* e-learningmodules. Dit zijn 36
Iedere editie van het kwartaaltijdschrift bevat vier

punten per jaar!

geaccrediteerde e-learningmodules, vaknieuws, een
(video-)interview met een expert en een artikel vanuit het

Met Nurse Academy GGZ leer je over onderwerpen uit jouw

cliëntenperspectief. PsyXpert is geaccrediteerd* voor klinisch

praktijk. Met de onbeperkte toegang tot het online archief,

(neuro-)psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en

heb je bovendien de benodigde kennis in een handomdraai

eerstelijns psychologen, maar is ook van belang voor andere

paraat. Zo weet je zeker dat je kennis actueel is en je cliënt

GGZ-behandelaren, zoals GZ-psychologen en vs GGZ.

de best mogelijk behandeling krijgt.

“Onze redactie richt zich specifiek

“Nurse Academy GGZ is een breed opgezet

op praktijkgerichte nascholing met
transdiagnostische onderwerpen en methodieken.
Zodat iedereen, van psychiater tot psychotherapeut, zich
er goed in kan herkennen. De e-learnings bevatten bovendien
interessante casuïstiek en een link naar de wetenschap.

tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg
en aanpalende sectoren. Want multimorbiditeit
is nu eenmaal een gegeven. Een cliënt heeft niet
maar één aandoening en moet dus bezien worden als
totale mens. Daarbij sluiten wij aan op de ontwikkeling dat in
veel gevallen niet het genezen van ziekte vooropstaat, maar dat

Onze redactieleden hebben een breed netwerk, verschillende

de cliënt de mogelijkheden krijgt om zo goed mogelijk zelfstandig

referentiekaders en we zijn qua kennis en kunde aan elkaar

te functioneren. Dit alles op basis van de meest recente inzichten,

gewaagd. Dat maakt dat we telkens weer met een editie komen

evidence en ervaring. Een breed scala aan artikelen past daarin,

waarvan de inhoud vernieuwend, hoogstaand, maar vooral

waarbij wij als redactie ons best doen om elke keer weer een

praktijkgericht is. PsyXpert is voor eenieder die net als wij bevlogen

tijdschrift te maken waar elke lezer zijn baat bij heeft. Dat houdt de

zijn in het vak van de psychotherapie!”

blik open, de geest verruimd.”

ANNE-MARIE CLAASSEN (psychotherapeut)

PAULIEN SPIEKER

Hoofdredacteur van PsyXpert

Hoofdredacteur Nurse Academy GGZ

*PsyXpert is geaccrediteerd door de NVvP, FGzPt, NVP en
NIP-Eerstelijnspsychologie

*Nurse Academy GGZ is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V en het VSR
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www.accredidact.nl/poh-ggz

www.accredidact.nl/psychiater

AccreDidact
uitgebreid en efficiënt verdiepen in één onderwerp
Nascholen over de ggz waar en wanneer u dat wilt? Dat kan bij AccreDidact Psychiater en AccreDidact POH-GGZ!
Onze betrouwbare en flexibele nascholing past naadloos binnen uw drukke agenda, want u kunt de geaccrediteerde
programma’s elk moment van de dag (ver)volgen.
AccreDidact is nascholen met e-learning, inclusief (interactieve) video’s, geluidsfragmenten en ander bonusmateriaal. Van elk
verschenen programma ontvangt u bovendien een handig papieren naslagwerk. We frissen uw kennis op, presenteren nieuwe
inzichten en illustreren die met heldere casuïstiek, zodat u het geleerde met vertrouwen direct kunt toepassen in uw eigen
praktijk.
Verzekerd van praktijkgerichte, actuele en onafhankelijke vakinformatie
12 accreditatiepunten per jaar* met vier online programma’s inclusief naslagwerk
Altijd up-to-date binnen uw vakgebied

Redactie AccreDidact POH-GGZ

Redactie AccreDidact Psychiater

“Sinds 2007 kennen we de nieuwe functie van

“De redactie van AccreDidact Psychiater bestaat uit vier psychiaters

POH-GGZ in de Nederlandse gezondheidszorg.

met verschillende achtergronden, die zowel klinisch als poliklinisch

Er worden hoge eisen aan ons gesteld, omdat de

werken. Wat wij als redactie zelf interessant vinden om meer

problematiek die op ons afkomt ongekend divers is. ‘Wat is

over te leren, is vaak van belang voor de keuze van onderwerpen

er aan de hand? Kan ik zelf behandelen? Moet ik doorverwijzen?’

van de nascholingsmodules. Nieuwe onderwerpen worden

De POH-GGZ heeft een grote individuele verantwoordelijkheid,

daarnaast aangedragen door onze abonnees. We vragen vervolgens

dus periodieke nascholing is onmisbaar. AccreDidact POH-GGZ

psychiaters, maar ook andere collega’s die binnen de GGZ werken

biedt nascholing aan die specifiek is gericht op de POH-GGZ in

als auteur. Met hun expertise praten we onze abonnees bij over

de huisartsenpraktijk. De nascholingen worden geschreven door

actuele onderwerpen, in de vorm van flexibele digitale nascholing;

auteurs die zelf werkzaam zijn in de praktijk. Na het behalen van

hetgeen vooral afgelopen jaren een grote zegen is gebleken!”

de online toets worden de punten direct bijschreven in je register.
Handig toch?”

DAPHNE KUIJPERS, SASKIA VAN LIEMPT, JEROEN STEENMEIJER EN

HAROLD WENNING (POH-GGZ EN VS GGZ)

Redactie AccreDidact Psychiater

WIM VERBEECK

Redacteur AccreDidact POH-GGZ

*AccreDidact Psychiater is geaccrediteerd door de NVvP en
AccreDidact POH-GGZ door de LV POH-GGZ en NVvPO
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DE BIJEENKOMSTEN
EN EVENEMENTEN
van Prelum GGZ

Prelum GGZ organiseert jaarlijks ruim 150
geaccrediteerde cursussen, congressen, webinars en
incompanytrainingen. De opzet en inhoud sluiten
naadloos aan op de uitgangspunten van al onze
nascholingsproducten: kwalitatief hoogstaand,
praktijkgericht, onafhankelijk én ongesponsord.
Onze docententeams bestaan uit vakgenoten die met
beide benen op de grond en midden in de klinische
praktijk staan. Zij slaan een herkenbare brug tussen de
theorie en uw dagelijkse praktijk: altijd evidence-based
én direct toepasbaar.

Congressen en themadagen
Onze grotere bijeenkomsten voor 100 – 500 deelnemers
kennen veelal een ‘hybride’ opzet: u kiest dus zelf
voor deelname op locatie of online. Voor welke optie
u ook kiest, deelname is altijd interactief en inclusief
een programma met zelfgekozen workshops. Sluit
bijvoorbeeld aan bij het volgende Nationaal Congres
Farmacotherapie in de Psychiatrie, een verdiepende
Psyfar Themadag of het jaarlijkse Psyfar vs Event voor
verpleegkundig specialisten!

Cursussen en masterclasses
Tijdens onze kleinschalige nascholingen wisselt u
in ontspannen sfeer relevante kennis en ervaringen
uit met collega’s en experts. Met onze algemene
basiscursussen scherpt u bijvoorbeeld uw vakkennis
effectief weer aan. Daarnaast verdiept u zich met onze
meerdaagse masterclasses verder in een specifiek
thema, zoals PTSS of farmacotherapie bij verslaving.

| CURSUSSEN EN CONGRESSEN

Webinars
Regelmatig organiseren we diverse webinars: korte,
geaccrediteerde en interactieve nascholingen over
een specifiek onderwerp. Psyfar Meet the expert is
daar een mooi voorbeeld van: elke maand gaan
Nederlandse en Vlaamse experts in op vragen en
casuïstiek van deelnemers rond een deelthema in de
psychofarmacologie.

Incompanytrainingen
Al onze cursussen en congressen kunnen wij ook
organiseren als incompanytraining. Kies voor een
cursus uit ons reguliere aanbod, of draag zelf een
onderwerp naar keuze aan. Ook de cursusduur en
locatie zijn volledig naar wens. Een incompany training
geeft een prettige, laagdrempelige interactie tussen
directe collega's. De opgedane kennis kan daarna
meteen mee naar de werkvloer!
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden
contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Ga naar www.prelum.nl/over/
bijeenkomsten voor onze actuele
nascholingsagenda.
Houd ook onze sociale media en
nieuwsbrief in de gaten om op de
hoogte te blijven!

BOEKEN

Meest complete assortiment boeken binnen de ggz

Alle Nederlands- en Engelstalige medische uitgevers onder één dak
Deskundig advies en nieuwsbrieven op maat
Betaling achteraf
Snelle levering
Kosteloos retourneren

GA NAAR GENEESKUNDEBOEK.NL/GGZ

Ook de nieuwste

Molemans
Praktische Psychofarmacologie
bestel je bij Geneeskundeboek!

BOEKEN |

OPLOSSINGEN VOOR ORGANISATIES
Ook voor organisaties nemen wij de zorgen rond

Voor iedere behoefte of vraag zoeken wij graag

vakkennis en nascholing graag uit handen met

samen met jullie op toegankelijke wijze naar de

kwalitatief hoogstaande, toegankelijke vakinformatie

beste oplossing. Persoonlijke aandacht stellen wij

en state of the art platformen. Wij bieden betrouwbare

hoe dan ook voorop en de gedrevenheid die wij van

kennis die direct toepasbaar is in de praktijk, in de

ggz-professionals kennen, streven wij ook na in onze

vorm van geaccrediteerde nascholingstijdschriften,

uitgaven en service.

e-learning, kennisplatformen, boeken, podcasts en
(online) evenementen.

VOLLEDIG ONLINE
| in jullie eigen leeromgeving
Integreer de nascholingscontent van
Prelum GGZ in het LMS van jullie organisatie!

VOLLEDIG ONLINE
| met platform van Prelum GGZ

Een leeroplossing op maat, met compleet en
flexibel leerplatform in jullie eigen huisstijl, gevuld
met zelfgekozen nascholingen en vakinformatie.

INCOMPANY
TRAININGEN
Bepaal zelf het onderwerp, de duur
en de locatie van de cursus!

COLLECTIEVE
ABONNEMENTEN
Sluit één of meerdere collectieve abonnementen
af op onze nascholingsproducten voor de hele
organisatie.

| MEER INFORMATIE & DEMO: PRELUM.NL/GGZ | CONTACT: GGZ@PRELUM.NL

