Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie is onderdeel van het programma ouderen
van het Trimbos-instituut (Collaborating Centre van the World Health Organization) en
partner voor professionals in ‘mental health and ageing’

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP)
is het centrale punt voor uitwisseling van kennis en vragen over ouderen met
psychische problemen, voor professionals werkzaam in de GGZ en VVT.
neemt in hetwerkveld 'Mental Health and Ageing' het initiatief om de kennisagenda
(mede) te bepalen
is een interdisciplinaire werkplaats voor uitwisseling van kennis
legt de verbinding tussen wetenschap en praktijk
draagt bij aan verbetering van kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische
problemen
gaat ervan uit dat leren niet ophoudt aan het eind van een opleiding, maar dat
deskundigheid zich tijdens het werk verdiept en verbreedt.

Contact:
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Email: nkop@trimbos.nl

Leden en
vrienden van
NKOP
Het NKOP vormt in
samenwerking met de
aangesloten instellingen een
dynamisch netwerk dat gericht
is op het verbeteren van de
zorg van ouderen met
psychiatrische problemen.
Met de instellingen die een
volledig ledenpakket
hebben wordt jaarlijks een
ronde tafel bijeenkomst belegd.
De instellingen
bepalen mede de jaaragenda
van het NKOP en ook de
kennisagenda van de
ouderenpsychiatrie
Op dit moment heeft het NKOP
negen GGZ instellingen en zes
VVT instellingen als lid, en twee
GGZ instelling en vier VVT
instellingen als vriend.

Lid of vriend worden
van het NKOP
NKOP leden en vrienden
dragen bij aan het voortbestaan
van het kenniscentrum en aan
het verspreiden van (ervarings)
kennis onder zorgprofessionals
in de ouderenpsychiatrie. Door
uw bijdrage kan het NKOP haar
rol blijven spelen als
kenniscentrum, en kunnen ook
kleinere instellingen en
zelfstandigen de NKOP site
gratis bezoeken.
Er zijn 2 verschillende
pakketten waarmee uw
organisatie lid of vriend kan
worden van het NKOP,
namelijk:
Volledig ledenpakket
€5.000 per jaar
Vriend van het
NKOP €1.000 per jaar
Voor meer informatie en/of
vragen, neem contact op via
nkop@trimbos.nl, of bekijk de
website via www.nkop.nl.
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Activiteiten van het NKOP
Uitwisseling van kennis, ervaringen en informatie
Via de website www.nkop.nl blijven professionals op de hoogte van laatste
ontwikkelingen, bijeenkomsten en nieuwe publicaties.
Organiseren trainingen
In samenwerking met de Trimbos Academie van het Trimbos-instituut
worden diverse trainingen aangeboden.
Faciliteren bijeenkomst Platform Gerontopsychiatrie VVT
Twee keer per jaar organiseert het NKOP een interdisciplinaire
bijeenkomst voor professionals werkzaam in de gerontopsychiatrie vanuit
zowel de VVT als GGZ.
Participatie aan de expertgroep ROM Ouderen Psychiatrie
De expertraad adviseert stichting Benchmark over doorontwikkeling ROM
instrumentarium.
Projectleiding Generieke module Ouderen Psychiatrie (ism NVvP)
In opdracht van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft het NKOP
de projectleiding bij de totstandkoming van een generieke module
Ouderenpsychiatrie. Bedoeling is dat deze module begin 2018 klaar is.
Organisatie jaarlijks NKOP symposium
Thema van het symposium 2016 was ‘Ouderenpsychiatrie en al haar
complexiteit’, en werd bezorgd door ca. 130 deelnemers. Tijdens het
symposium word standaard het NKOP award uitgereikt.

Een greep uit vragen die bij het NKOP binnenkomen
"Binnen ons verpleeghuis krijgen we
steeds meer te maken met bewoners met een psychiatrische
achtergrond. Weet u
hoe we onze zorgmedewerkers hierin kunnen scholen?”

"Ik wil meer weten over nieuwe vormen
van intensieve ambulante behandeling bij
ouderen"

"Ik werk in de ouderenpsychiatrie en wil
graag actuele informatie over persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen en de
behandeling daarvan"

"Kan ik de presentaties van het NKOP
symposium nog nalezen en ook wie de NKOP
Award hebben ontvangen?

