APEx
Acute Psychiatric Emergencies
Nieuw in Nederland: cursus voor acute psychiatrische noodsituaties: APEx
(Acute Psychiatric Emergencies)
De APEx cursus is in Engeland ontwikkeld voor de opvang van patiënten met een verdenking van een
acute psychiatrische noodsituatie. De doelgroep voor deze cursus zijn professionals die werkzaam
zijn in de spoedeisende geneeskunde of psychiatrie of met een van beide gebieden regelmatig in
aanraking komen.
Deze cursus biedt je een mooie gelegenheid om multidisciplinair de omgang met deze groep
patiënten te trainen. De cursus bestaat uit een e-learning, workshops, demonstraties, scenario
trainingen, interactieve sessies en lezingen. Wij willen deze cursus in Nederland introduceren. Tijdens
deze unieke cursus wordt door een recent opgeleide, enthousiaste faculty lesgegeven.

In deze cursus leer je onder andere:
•
•
•
•
•

•

Gestructureerde opvang van een acuut verwarde of suïcidale patiënt (integratie van
somatiek en psychiatrie),
Samen te werken in multidisciplinaire teams met zowel professionals binnen de
spoedeisende geneeskunde (o.a. SEH-artsen KNMG) als binnen de psychiatrie (psychiaters),
Bij de opvang zowel aandacht te hebben voor somatische als psychiatrische factoren,
Ervaringen te delen met collega’s over de omgang met deze soms uitdagende patiënten,
Handvatten te krijgen voor de omgang met specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld
patiënten die zichzelf schade hebben berokkend, die tekenen van alcoholintoxicatie
vertonen, die acuut verward zijn, etc.,
Hoe je een agressieve patiënt kunt benaderen en een agressieve situatie kunt de-escaleren.

Doordat we met gemengde groepen werken kun je profiteren van gedeeld leren. Voor deze cursus
willen we een gevarieerde groep professionals vanuit zowel de spoedeisende geneeskunde als vanuit
de psychiatrie. We zijn met name op zoek naar mensen die graag instructeur willen worden en/of
zich bezig willen houden met aanpassingen van de cursus aan de Nederlandse situatie. Er zijn ook
plaatsen beschikbaar voor overige geïnteresseerden.
De APEx-cursus vindt plaats op 22 en 23 september 2022 In Tilburg.
We hebben een speciaal aanbod voor degenen die aan deze unieke cursus
willen deelnemen: de prijs voor deze eerste cursus in Nederland is € 995,(inclusief e-learning, manual en twee daagse cursus).
Inschrijven?
Dat kan via deze link: inschrijven APEx. Ga naar ‘collectieve (incompany) inschrijving’ en gebruik als
collectieve inschrijfcode: APEX-S2202.

