Studiefiche
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Problemen van de oudere (D012481)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Petrovic, Mirko
Denys, Hannelore
Piers, Ruth

hoorcollege
GE35
GE35
GE35

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting
medische wetenschappen)
Master of Medicine in de geneeskunde
Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde

60.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4
4

A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Geriatrie
Situering
- Verwerven van inzicht iin preventie, diagnose en behandeling van aandoeningen
specifiek voor de oudere.
- Inzicht krijgen op de revalidatie, de zorgethiek en de palliatieve zorg van de oudere
Inhoud
1. Inzicht verwerven in alle aspecten van het zorgprogramma geriatrie
2. Het stilstaan bij een aantal specifieke problemen in ouderenzorg (omgaan met
dementie, palliatieve benadering, ...)
3. Inzicht vewerven in de bestaande voorzieningen, netwerken en activiteiten voor
ouderen
4. Toepassing van evidence based medicine binnen het domein van geriatrie
Begincompetenties
- De basiskennis over het functioneren van de oudere persoon
- Inzichten in verband met pathologische afwijkingen
Eindcompetenties
1 - De student heeft inzicht in de normale veroudering en in het
1 diagnostisch, preventief, therapeutisch, revaliderend en palliatief aspect van
1 geriatrische syndromen en ouderdomsgerelateerde aandoeningen
2 - De student heeft inzicht in het werken en communiceren binnen een
1 multidisciplinair team
3 - De student communiceert correct en op humane-empathische wijze met de oudere
1 patient en zijn omgeving
4 - De student heeft inzicht in de bestaande voorzieningen voor ouderen

(Goedgekeurd)

1

5 - De student heeft inzicht in het doelmatig omgaan met middelen bij ouderen
6 - De student heeft inzicht in de bestaande richtlijnen binnen het domein van het
1 specialisme en kan hiermee kritisch en constructief omgaan
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
Leermateriaal
- Blokboek "Problemen van de oudere"
Referenties
• Van Iersel M et al. Leerboek geriatrie: probleemgeoriënteerd werken met ouderen.
• Uitgeverij De Tijdstroom, 2017. Prijs € 84,50. 5% studentenkorting.
• Eulderink F, Heeren TJ, Knook DL, Ligthart GJ (red.). Inleiding gerontologie en
• geriatrie. 4e, herziene druk. Bohn Stafleu & Van Loghum, 2004. Prijs € 15,00.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Blokcommissievoorzitter :
Prof. dr. E. Mortier
Tel.: 09/332 32 80
E-mail: eric.mortier@ugent.be
Titulairs:
Prof. dr. M. Petrovic
Tel.: 09/332 23 66
E-mail : mirko.petrovic@ugent.be
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
Het examencijfer (een geheel getal tussen 0 en 20) is een optelling van de behaalde
punten op diverse vragen.
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