
Bent u medisch specialist (in opleiding) en bestaat 
uw patiëntenpopulatie voor een groot deel uit oudere 
patiënten? Vergroot uw kennis van en inzicht in deze 
groeiende, bijzondere patiëntgroep!

OPTIMALE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN: 

Praktijkgerichte  
online course



“ Echt een eyeopener. Voorheen 
werd de kwetsbare patiënt 
nooit als dusdanig beschouwd,  
of überhaupt herkend.”

“ Veel geleerd. 
Fijne manier van leren.”

Hoe?
Vanaf 30 januari 2017 kunt u deelnemen 
aan twee online courses over de specifieke 
zorg voor kwetsbare ouderen:
•  ‘Het perioperatieve traject bij kwetsbare  

 ouderen’
•  ‘Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit  

 beschouwend perspectief’

Waarom?
Doel van de online courses: het vergroten van 
kennis en inzicht in de medische zorg voor de 
kwetsbare, oudere patiënt.

Kwetsbare ouderen, een groeiende bevol-
kingsgroep, hebben vaak te kampen met een 
complexe mix van multi-morbiditeit en multi- 
functieproblematiek. De meeste medisch 
specialisten zijn daar nog onvoldoende voor 
opgeleid; veel artsen zijn en worden opgeleid 
in het bieden van de optimale medische be-
handeling van één bepaalde aandoening. Dit 
vergt een andere manier van denken, waarbij 
geleerd kan worden van elkaar en van art-
sen die de doelgroep ouderen als specialisatie 
hebben.

Wat?
Beide online courses bestaan uit herkenbare 
casuïstiek, expert talks, praktijkopdrachten en 
handige tools en activiteiten voor in de prak-

tijk. Deelnemers worden uitgenodigd om via 
fora in discussie te gaan en hun ervaringen 
met peers en docenten te delen. Iedere week 
staat een ander thema rondom de zorg en 
behandeling van kwetsbare oudere patiënten 
centraal:

• Kwetsbaarheid
• Cognitieve stoornissen
• Functionele achteruitgang
• Polyfarmacie
• Complexe besluitvorming

De laatste week wordt afgesloten met een 
toets met vragen aan de hand van casuïstiek.

Voor wie?
De online courses zijn bedoeld voor medisch 
specialisten en a(n)ios. Maar ook voor andere 
geïnteresseerden bieden de courses interes-
sante informatie en inzichten.

Van wie?
De online courses zijn ontwikkeld door het 
College Geneeskundige Specialismen (CGS), 



Certificaat
Nadat u de cursus succesvol heeft afgerond 
kunt u een certificaat van deelname aan-
schaffen.

Tip:
Om de kennis optimaal te borgen in de praktijk,  
is het raadzaam om de online course met de 
gehele opleidingsgroep en alle specialisten in 
opleiding te volgen. Bespreek de thema’s en 
casussen tijdens overdrachten en opleidings-
bijeenkomsten, waardoor de stof gaat ‘leven’ 
en specifieke aandacht voor kwetsbare oudere 
patiënten meer ‘top of mind’ wordt.

in samenwerking met experts uit de verschil-
lende vakgebieden en experts op het gebied 
van ouderenzorg, waaronder klinisch geri-
aters, internisten ouderengeneeskunde en 
specialisten ouderengeneeskunde. De weten-
schappelijke verenigingen hebben een grote 
bijdrage geleverd. 

Kennis stijgt
De online courses zijn gemaakt in het kader 
van het project Ouderenzorg in de opleiding 
van het CGS. Doel van dit project: de speci-
fieke medische zorg voor kwetsbare ouderen 
verankeren in alle specialismen die met oude-
re patiënten te maken hebben. Concreet: alle
specialisten dienen te beschikken over (basis)
kennis van de ouderenzorg en zich te bekwa-
men in de competenties die bij uitstek aan 
bod komen in de medische zorg voor kwets-
bare ouderen. De online courses dragen hier 
aan bij; uit een eerste onderzoek is gebleken 
dat de kennis significant is gestegen aan het 
eind van de cursus.

Waar?
Informatie over inschrijven is te vinden op 
www.e-infuse.com

“ Wat een zinvolle cursus!  
Ik merkte al na cursusweek  
1 dat ik ouderen anders  
benader.”
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