
Mental Health First Aid (MHFA)  
Training Eerste Hulp bij psychische problemen

Standaard Mental Health First Aid voor volwassenen
Bijna de helft van de volwassenen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met mentale klachten. 
Dus ook mensen om jou heen. Volg daarom de cursus Standaard Mental Health First Aid. Dan leer je 
signalen van mentale klachten herkennen en weet hoe je bij zulke problemen kunt ondersteunen.

Met de cursus standaard MHFA vergroot je je kennis over psychische aandoeningen bij volwassen en 
leer je signalen van mentale klachten herkennen zoals depressie, angst, psychose en verslaving. Je 
oefent hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand bij wie je mentale klachten vermoedt en hoe je 
kunt handelen als iemand in een crisis verkeert. Met de kennis en vaardigheden die je in deze cursus 
leert, kun je echt het verschil maken in het leven van iemand die het psychisch moeilijk heeft.

Voor wie is het?
Voor professionals in Amsterdam

Praktische informatie
• De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde MHFA trainer
• De groep bestaat uit maximaal 10 personen
• De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur - over 4 weken verdeeld
• Deelname bedraagt €200,-  excl. BTW p.p. voor professionals in het sociaal domein. Voor overige 

doelgroepen geldt het normale tarief van €300,-  excl. BTW p.p
• Je ontvangt een (Nederlandstalig) cursusboek
• Toegang tot elearning
• Na afloop ontvang je een certificaat van deelname dat 3 jaar geldig is
• De cursus is geaccrediteerd

1.Data en locatie:
Arkin preventie
Jacob Obrechtstraat 92 • 1071 KR, Amsterdam

10 mei 2022 13:30 - 16:30
17 mei 2022 13:30 - 16:30
24 mei 2022 13:30 - 16:30
31 mei 2022 13:30 - 16:30

Inschrijven via de link:
SMHFA - Jellinek - 10/05/2022 17/05/2022 24/05/2022 31/05/2022 - MHFA

2.Data en locatie:
Arkin preventie
Jacob Obrechtstraat 92• 1071 KR, Amsterdam
22 sep 2022 10:00 - 13:00
29 sep 2022 10:00 - 13:00
06 okt 2022 10:00 - 13:00
13 okt 2022 10:00 - 13:00

Inschrijven via de link:
SMHFA - Jellinek - 22/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 13/10/2022 - MHFA

Meer informatie:
Mirjam Algera, Arkin preventie volwassenen
T: 06-11917101
E: mirjam.algera@arkin.nl • www.mhfa.nl

https://mhfa.nl/cursus/smhfa-jellinek-10-05-2022-17-05-2022-24-05-2022-31-05-2022/
https://mhfa.nl/cursus/smhfa-jellinek-22-09-2022-29-09-2022-06-10-2022-13-10-2022/



