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Trefwoorden
Geriatrie
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het continueren van het verwerven van meer
gespecialiseerde medische kennis, het verder ontwikkelen van probleemoplossend
vermogen en het toepassen ervan in de praktijk.
Inhoud
De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme
nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en
betrekking hebben op de eindtermen. Tevens dient de ASO te functioneren met
toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
Topics:
Demografie, ouderen in de samenleving, trends in in het domein van functionele
beperkingen
Verouderingsmechanismen en anti- aging geneeskunde
Kwetsbaarheid: mechanismen, het concept, het klinisch beeld, het assessment
Comprehensive geriatric assessment: interactieve workshop
Toepassing van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt ( liaison,
dagziekenhuis... )
Preventie en screening op oudere leeftijd
Oncologische problemen in de geriatrie
Farmacologie, klinische farmacie
Thuiszorg, zorgverleners, de eerstelijnsgezondheidszorg, woonzorgcentrum
Sarcopenie
Mobiliteit en vallen, osteoporose en orthogeriatrie
Voeding, dehydratie, elektrolytenstoornissen
Nierproblemen, nierfalen. Anemie
Juridische onderwerpen, deontologie, ethische onderwerpen, rijbewijs
Incontinentie, urineretentie. Constipatie en fecale impactie
Immuniteit, vaccinatie, infecties
Arteriële hypertensie en congestief hartfalen, voorkamerfibrillatie
Dementie, MCI, delirium, neuropsychologisch profiel
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Dermatologische problemen en decubitus
Revalidatie, revalidatie na een beroerte, slikstoornissen, fysiotherapie
Multidisciplinair team, team management
Depressie, angst, slaapstoornissen
Endocrinologie van ouderen
Sensorische problemen (gezicht, gehoor, smaak, neuropathie )
Pijn bij ouderen, einde van het leven
Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=D002708&taal=nl.
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel "Aanvullingen in inwendige geneeskunde, deel 1"
Eindcompetenties
1 De acquisitie van en meer gespecialiseerde en diepgaande kennis in het domein van
1 het specialisme verder zetten.
2 De verworven wetenschappelijke kennis en methodiek binnen het domein van het
1 specialisme (wetenschappelijke attitude van de patiëntenzorg) toepassen.
3 Als mede-aanspreekpunt voor externen (huisartsen en specialisten) fungeren
1 gebaseerd op de opgebouwde expertise.
4 Werken aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De kandidaat volgt 8 interactieve sessies van 3 uur van de interuniversitaire cursus
geriatrie plus 2 congressen georganiseerd door de Belgische Vereniging voor
Gerontologie en Geriatrie per academiejaar gedurende 3 jaar. De kandidaat ontvangt
het programma van de cursus per academiejaar dat aan het portfolio wordt
toegevoegd.
Leermateriaal
Hand-outs/ PowerPoint documentatie
Onderzoeksresultaten komen aan bod.
Referenties
De referenties per topic worden door de respectievelijke lesgevers tijdens de cursus ter
beschikking gesteld.
Olde Rikkert M, van Iersel M, Flamaing J, Petrovic M, Schols J, Hoefnagels W (red.).
Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie, 2de, herziene druk. De Tijdstroom
uitgeverij, 2012. Prijs € 79,00.
Onderzoeksresultaten komen aan bod.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Overleg met lesgever (afspraak of via e-mail)
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio, participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Indien een ASO niet minstens 7 van de 10 sessies (dwz. 8 interactieve sessies van de
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interuniversitaire cursus geriatrie plus 2 congressen) georganiseerd door de Belgische
Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie gevolgd en gedocumenteerd heeft in het
portfolio, kan de ASO niet geëvalueerd worden voor “Aanvullingen in geriatrie”.
Eindscoreberekening
De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.
Een “geslaagd”/ “niet geslaagd” resultaat wordt gegeven.
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