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Masterclass: Angst 
 

Gedurende deze masterclass behandelen we het thema angst, enerzijds als 

een normaal psychologisch fenomeen, maar daarnaast ook als psychiatrisch 

probleem en geven we toelichting bij diagnostiek, hantering, preventie en 

behandeling.  

Angst is een veel voorkomend fenomeen dat zeer verschillende gradaties en 

verschijningsvormen kent. Iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd, 

zij het in zijn persoonlijke omgeving, als opvoeder of ook in de professionele 

context als leerkracht, zorgmedewerker of hulpverlener. De omgang met 

angst is in dit opzicht een beduidend thema waarrond veel vragen en 

minstens evenveel meningen circuleren. Maar hoe zit angst nu in elkaar? 

Wanneer is het echt een probleem? Hoe herken je het? En wat kan je dan 

het beste doen? 

Door wie? 

De training wordt gegeven door Wendy Notermans (GZ-Psycholoog, 

Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt) en Johannes Koch (GZ-

Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt). Beiden zijn 

momenteel werkzaam bij Care4Kidz en werken als docent voor RINO Zuid. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een 

HBO of MBO niveau 4 achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De cursist heeft kennisgenomen van wat angst is en welke 

onderliggende cognitieve en biologische werkingsmechanismen 

hierbij een rol spelen 

• De cursist maakt kennis met verschillende uitingsvormen van 

angst en krijgt een beknopt overzicht met betrekking tot de 

verschillende angststoornissen 

• De cursist leert onderscheid te maken tussen normale angst en 

angst als probleem 

• De cursist heeft meer zicht gekregen op mogelijke 

interventiemogelijkheden bij angst 

• De cursist heeft zicht gekregen op eigen 

handelingsmogelijkheden bij angst, passend bij de betreffende 

context en zijn eigen professionele rol 

• De cursist heeft kennisgenomen van naslagwerken als de 

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van angst 

bij jongeren  

 

 

Accreditatie: 

De training Angst is geaccrediteerd bij het SKJ voor 6 punten onder 

kenmerk: SKJ208926 en maakt onderdeel uit van de 3daagse training Angst 

en Paniek (18 punten).  

Waar? 

De trainingen vinden plaats op onze eigen locatie op de Valderenstraat 5, 

6163 GC te Geleen. Parkeerplaatsen kunt u vinden in de omliggende straten. 

Let s.v.p. goed op of parkeren in de betreffende straat is toegestaan.  

Wanneer? 

De complete training Angst en Paniek bestaat uit 6 dagdelen, onderverdeeld 

in 3 dagen. 

U kunt de modules ook afzonderlijk volgen. 

Training Angst: donderdag 18 november 2021 (09:30 – 16:00 uur) 

Training Sociale Angststoornis: donderdag 2 december 2021 (09:30 – 16:00 

uur) 

Training Paniekstoornis: donderdag 16 december 2021 (09:30 – 16:00 uur) 

Kosten: 

De kosten voor de deelname per module bedragen 195€.  

Incl. lunch en BTW.  

 

Wanneer u alle 3 de modules en daarmee de volledige training volgt, 

bedragen de kosten 495€  

Incl. lunch (tijdens alle dagen) en BTW.  

 

Voor informatie en aanmelden, mail naar:  

opleidingen@care4kidz.nl 


