
Ben je verpleegkundig specialist, verpleegkundige (in 
opleiding) en functioneer je op HBO-niveau en bestaat 
je patiëntenpopulatie voor een groot deel uit oudere 
patiënten? Vergroot je kennis van en inzicht in deze 
groeiende, bijzondere patiëntengroep!

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 september 2018 kunt u deelnemen 
aan de online course over de specifieke zorg 
voor kwetsbare ouderen.

Waarom?
Doel van de online course is het vergroten van 
kennis en inzicht in de verpleegkundige zorg 
voor de kwetsbare, oudere patiënt.

Kwetsbare ouderen, een groeiende 
bevolkingsgroep, hebben vaak te kampen 
met een complexe mix van multi-morbiditeit 
en multi-functieproblematiek. De meeste 
verpleegkundigen zijn daar nog onvoldoende 
voor opgeleid. Het vergt een andere manier 
van denken, waarbij geleerd kan worden 
van elkaar en van verpleegkundigen die de 
doelgroep ouderen als specialisatie hebben.

Wat?
De course bestaat uit herkenbare casuïstiek, 
expert talks, praktijkopdrachten en handige 
tools en activiteiten voor in de praktijk. 
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
• Samen beslissen

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

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk 
hoe intensief je artikelen lees, de verwijzingen 
doorneemt en snelheid van lezen. Op basis 
van ervaringen weten we dat gemiddeld de 
tijdsinvestering 1,5-2 uur per week is. Dit is 
inclusief het tijdens het werk uitzoeken van 
informatie.

Voor wie?
De online course is bedoeld voor 
verpleegkundigen (in opleiding), functionerend 
op HBO-niveau en verpleegkundig specialisten. 
Maar ook voor andere geïnteresseerden biedt 
de course interessante informatie en inzichten.



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

Kosten
De inschrijfkosten zijn 95 euro voor alle 
deelnemers. Na succesvolle afronding wordt 
accreditatie toegekend.

Certificaat
Nadat u de cursus succesvol heeft afgerond 
kunt u een certificaat van deelname 
aanschaffen.

Tip:
Om de kennis optimaal te borgen in de 
praktijk, is het raadzaam om de online 
course met het gehele verpleegkundig team/ 
verpleegkundigen in opleiding te volgen. 
Bespreek de thema’s en casussen tijdens 
overdrachten en opleidingsbijeenkomsten, 
waardoor de stof gaat ‘leven’ en specifieke 
aandacht voor kwetsbare oudere patiënten 
meer ‘top of mind’ wordt. Een handreiking 
hiertoe is ontwikkeld door Vera Hogervorst-
Wlochacz.

Van wie?
De online course is ontwikkeld door 
verpleegkundig experts uit het veld o.a. 
namens de V&VN op verzoek van Stichting 
E-Infuse. Stichting E-Infuse heeft o.a. de 
online courses “medische zorg voor kwetsbare 
ouderen” voor medisch specialisten, dat 
ontwikkeld is door het College Geneeskundige 
Specialismen (CGS), in beheer.

Kennis stijgt
In de afgelopen jaren hebben veel medisch 
specialisten (in opleiding) de online course 
voor kwetsbare ouderen gevolgd. Uit een 
eerste onderzoek is gebleken dat de kennis 
aan het eind van de cursus significant is 
gestegen. Belangrijker misschien nog is 
dat de deelnemers zeer tevreden zijn over 
de prettige wijze waarop zij hun kennis en 
inzicht rondom de kwetsbare ouderen hebben 
kunnen vergroten.

“ Wat een zinvolle cursus!  
Ik merkte al na cursusweek 1 dat ik

  ouderen anders benader.”
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