
Een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is dé specialist op 

het gebied van bewoners met psychiatrische en/of psychogeriatrische 

problemen. Met een afgeronde opleiding GVP ben je in staat om de 

kwaliteit van leven van de bewoners te vergroten. Je krijgt inzicht in 

onbegrepen gedrag en handvatten om systematisch uit te vinden wat 

maakt dat een bewoner zich prettig voelt. 

Waarom de opleiding/functie GVP?
Onze ambitie is om de kwaliteit van leven van onze bewoners te 

bevorderen. Daarvoor is het van belang om de bewoner goed te (leren) 

kennen en de bewoner te (blijven) zien als een uniek persoon die in zijn 

waarde wordt gelaten met respect voor eigen regie en autonomie. 

opleiding / functie Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie

Als medewerker moet je je hierin kwetsbaar durven opstellen, je bewust 

zijn van de invloed van jouw handelen op het gedrag van de bewoner en 

hierop durven acteren. Om jou te ondersteunen in deze belangrijke rol, 

bieden wij jou de mogelijkheid om je verder te verdiepen in dementiezorg 

en onbegrepen gedrag door middel van de opleiding GVP. 



Opleiding GVP

De opleiding wordt verzorgd door STOC en gegeven op de 

trainingslocaties van Dagelijks Leven. Onze eigen deskundigen verzorgen 

mini-gastcolleges. Ook worden er huiswerkopdrachten gemaakt met 

praktijkvoorbeelden van Dagelijks Leven.

Duur:   12 maanden

Hoeveel lesdagen:  15 lesdagen van 8 uur (1 x per 2/3 weken)

Zelfstudie: 2 tot 3 uur per lesdag 

Examen: Theorie-examen en 5 proeven

Diploma: Branche-erkend diploma 

Inhoud programma
De opleiding GVP bestaat uit 4 modules, verdeeld over 15 lesdagen. 

Daarnaast zijn er nog 5 zelfstudiedagen. De modules zijn:

1. Beroepshouding & Communicatie GVP

2. Vakdeskundigheid GVP

3. Het psychogeriatrische zorgproces

4. Professioneel handelen en kwaliteit van zorg als GVP

Begeleiding
Een GVP en/of verpleegkundige/locatiemanager is tijdens de duur van de 

GVP-opleiding jouw praktijkbegeleider. Zowel deze begeleider op locatie 

als docenten van STOC hebben een rol in de begeleiding van de proeven. 

De docenten van STOC verzorgen de theorielessen en zijn verantwoordelijk 

voor de procesbegeleiding. De begeleiders op locatie zijn verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke begeleiding van de proeven en de beoordeling daarvan.

Toelichting examinering
In iedere module maak je doe-opdrachten en dien je proeven van 

bekwaamheid en kennis te behalen. In totaal zijn er 5 proeven en een 

theorietoets.

1.  Kennisopdracht, doe-opdracht en proeve van bekwaamheid: 

‘organiseren van zorg voor de bewoner met psychogeriatrische 

ziektebeelden’

2.  Kennisopdracht, doe-opdracht, theorietoets en proeve van 

bekwaamheid: ‘methodisch omgaan met onbegrepen gedrag’

3.  Kennisopdracht, doe-opdracht en proeve van bekwaamheid: 

‘het persoonsgerichte zorgleefplan voor de bewoner met 

psychogeriatrische ziektebeeld’ en proeve van bekwaamheid: ‘het 

MDO voeren voor de bewoner met psychogeriatrische ziektebeelden’

Een gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie vertelt:

“De opleiding behandelt communicatietechnieken die kunnen helpen bij 

het contact met iemand met zwaardere dementie, bijvoorbeeld tijdens de 

dagelijkse verzorging. Voor veel bewoners is het prettig als je ze in een vaste 

volgorde helpt. Zo kunnen zij het fijn vinden wanneer je kledingstukken in 

een bepaalde volgorde aanreikt. We hebben een bewoonster die erg onrustig 

wordt als ze haar ring en horloge niet omheeft, zij denkt dan dat deze 

weggenomen zijn. Dat soort details noteren we heel precies in het zorgplan, 

want bewoners kunnen vaak zelf niet meer duidelijk maken waarom ze zich 

ongemakkelijk of ongelukkig voelen.

Soms is de oplossing ook dat je gedrag accepteert. We hebben een bewoner die 

altijd om half vijf in de ochtend wakker is. Eerder sloeg hij dan aan het dwalen 

en rammelde hij aan gesloten deuren. We laten hem nu in de huiskamer zitten 

en brengen hem regelmatig een kopje thee. We accepteren het dat hij niet meer 

teruggaat naar bed.

Door de opleiding kan ik beter opkomen voor de belangen van de bewoner 

in bijvoorbeeld het MDO. Ik geef een voorbeeld: een nieuwe bewoonster was 

regelmatig behoorlijk agressief. Ze sloeg en krabde bijvoorbeeld tijdens de ADL. 

Deze bewoonster verzorgden we met zijn tweeën, omdat je haar in je eentje 

niet kon draaien en het werken met glijmatten voor haar te belastend was. Op 

den duur kreeg zij rustgevende medicatie zodat we haar konden verzorgen. 

Maar soms was zelfs dat niet genoeg. Iedereen zag tegen de verzorging op.

Daarbij ging ze door de sufheid waarschijnlijk minder eten en viel ze af. 

Mevrouw gebruikte al pijnmedicatie, maar door goed te observeren en goed bij 

te houden wat wij deden en hoe zij reageerde kwam ik er toch op uit dat pijn de 

oorzaak was van de agressie. Met non-verbale signalen gaf mevrouw dit ook 

aan. In een MDO heb ik mijn observatiepunten aangegeven. Daarna zijn we op 

proef gestart met pijnpleisters. Het werkt heel goed, mevrouw geeft verbaal en 

non-verbaal geen pijn meer aan. Het pufje gebruiken we nog maar heel zelden 

en ze eet ook weer goed. Het doet ons goed dat we de bewoonster met respect 

en een goede benaderingswijze kunnen verzorgen. Ik weet niet of ik hierop was 

gekomen als ik de opleiding GVP niet had gevolgd.”

4.  Kennisopdracht, doe-opdracht en proeve van bekwaamheid: 

‘verbeterplan/zorgvernieuwing psychogeriatrische zorg’ en 

afrondingsgesprek

5. Afronding opleiding presentatie GVP

Wat breng je mee?

  Diploma verzorgende IG

  Het geduld om te luisteren naar de wensen van de bewoner

  Inlevingsvermogen: begrip tonen

  Tactvol kunnen communiceren

  Flexibele en positieve houding

  Goed improvisatie- en observatievermogen

Arbeidsvoorwaarden functie GVP:

  De minimale arbeidsduur bedraagt 24 uur per week. 

  Na afronding van de opleiding word je ingeschaald in FWG 40.  

Dit gaat in per de eerstvolgende periode na diplomering. Deze 

functiewijziging wordt aangemerkt als bevordering in de zin van 

artikel 3.7 van de CAO VVT; dat betekent dat je twee periodieken 

erbij krijgt.  

  Dagelijks Leven betaalt de kosten voor de opleiding GVP. Er geldt 

een terugbetalingsregeling tot twee jaar na afronding van de 

opleiding. Deze afspraken worden separaat vastgelegd in een 

opleidingsovereenkomst.

  De lesdagen worden voor 50% (4 scholingsuren per lesdag) vergoed 

door Dagelijks Leven. De tijd die je besteedt aan voorbereiding voor 

de lesdagen, het maken van opdrachten en het examen is jouw eigen 

tijd. Dit is de investering die wij van je vragen.

  De reiskosten voor de lesdagen worden door Dagelijks Leven 

vergoed conform CAO VVT. De reistijd wordt niet vergoed.


