
Kennis van Psychopathologie en DSM 4 / 5  
 

Toelatingscriterium Psychopathologie en DSM 4 /5 

Aantoonbare kennis van psychopathologie / DSM 4 in initiële opleiding of goedgekeurde 

vervolgopleiding of PSBK opleiding is voldoende voor toelating tot het NVPA.  

- Als deze kennis aantoonbaar aanwezig is en dateert van voor 2015 (DSM 5 in 2014 in NL 

verschenen)  adviseren we een DSM 5 cursus te volgen van minimaal 1 dag 

- Als deze kennis ontbreekt, dan is het volgen van een Psychopathologie / DSM 5 cursus van 

minimaal 3 dagen noodzakelijk 

 

DSM 5 cursussen – geaccepteerd door NVPA 
 

RINO - akkoord 

E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist - Ontwikkeld in samenwerking met de 

NVvP en landelijke experts | RINO Groep Utrecht 

Voor psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten en Gz-psychologen met DSM-IV 

kennis op specialistisch niveau biedt de e-learning module de benodigde nascholing over de 

belangrijkste doorgevoerde veranderingen in de DSM-5, zowel wat betreft de theoretische 

achtergronden daarvan als de praktijkgerichte consequenties voor de dagelijkse praktijk. Deze 

worden toegelicht door landelijke experts aan de hand van diepte-interviews en verduidelijkt met 

behulp van herkenbare en complexe casuïstiek. Bovendien neemt de e-learning module je mee in de 

praktische consequenties die zijn verbonden aan de invoering van de DSM-5 in Nederland, 

waaronder de bekostigingssystematiek en de nieuw ontwikkelde conversietabel van de NZa. 

Doelgroep: Je hebt grondige specialistische kennis van psychopathologie en bent bekend met het 

gebruik van de DSM-IV in de praktijk. 

 

Online 6-8 uur 

Accreditatie: NIP, SKJ 

 

BiVT - akkoord 

DSM-5 - BivT 

Doelstelling  

• Helder de verschillen tussen DSM IV en 5 aan te geven. 

• Door middel van het afnemen van interviews vast te stellen of de cliënt voor behandeling in 

aanmerking komt in de eigen praktijk. 

• Inzicht te verkrijgen in onderbouwde, kritische zienswijzen met betrekking tot de DSM 

diagnostiek en het ervaren van het praktische verschil in aanpak. 

PLATO Categorie: Herhaling Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor 

cliënt/structuur en gebruik van de DSM IV en 5 en de verschillen tussen beide. 

 

Live of online 6 uur 

Accreditatie: SKJ, SNRO e.v.a. 

 

KING Nascholing - akkoord 

DSM-5 Docent: Ton van Heugten (kingnascholing.nl) 

De 3-daagse cursus ‘DSM-5’ geeft de deelnemers een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 

binnen de (internationale) psychopathologie, welke status hebben de DSM-5-classificaties, ‘nature-

https://www.rinogroep.nl/opleiding/6841/e-learning-module-van-dsm-iv-naar-dsm-5-voor-de-specialist.html#doelgroep
https://www.rinogroep.nl/opleiding/6841/e-learning-module-van-dsm-iv-naar-dsm-5-voor-de-specialist.html#doelgroep
https://bivt.nl/bijscholingen/medische-en-psychosociale-basiskennis/dsm-5/
https://www.kingnascholing.nl/cursussen/dsm-5/


nurture’ in de DSM-5, de wezenlijke verschillen tussen classificatie en (beschrijvende) diagnose en de 

belangrijkste verschillen tussen de DSM-IV en de DSM-5. 

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het 

op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor 

(differentiële) diagnostiek bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ėn andere relevante 

psychische stoornissen bij K&J: 

 

3 dagen 

Accreditatie: SKJ 

 

SAU - akkoord 

SAU — Cursus Psychopathologie/DSM-5 (socialeacademieutrecht.nl) 

Sociaal professionals krijgen in hun werk regelmatig te maken met cliënten die last hebben van 

psychische en psychiatrische klachten. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is up-to-date 

basiskennis van psychopathologie nodig. Niet alle sociaal professionals hebben hier eerder uitgebreid 

onderwijs in gevolgd. Bij anderen is de basiskennis wel aanwezig, maar kan deze, mede door het 

verschijnen van de nieuwe DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), opgefrist 

en geactualiseerd worden. 

Door deze cursus raken sociaal professionals meer vertrouwd met psychiatrische ziektebeelden en 

worden zij in staat gesteld empatischer én effectiever om te gaan met mensen met psychische en 

psychiatrische klachten. Door deze cursus krijgen zij een up-to-date inzicht in de psychopathologie en 

in de theorievorming achter het ‘contact maken met psychiatrische patiënten’. 

In de lessen wordt tevens de betekenis van de recent verschenen DSM-5 besproken. Aan het einde 

van de cursus voelt de cursist zich toegerust om te werken met de DSM-5, heeft hij een 'no-

nonsense' basiskennis van de psychopathologie en praktische handvaten en gesprekstechnieken om 

in gesprek te gaan met deze doelgroep. 

 

3 dagen 

Accreditatie: CPION, Registerplein 

 

Vita opleidingen – akkoord 

Bij- en nascholing bij Vita Opleidingen - Vita Opleidingen BV 

Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 

 

1 dag 

Erkenning: Vermelding bij CGO (dit houdt CPION erkenning in: CGO-VITA-619-1) e.v.a. 

 

Amerikaanse cursus DSM 5: 

The DSM-5 and Psychodiagnostic Interviewing - Online Course DSM-5 (psychotherapy.net) 

Deze cursus duurt 10 uur. 
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