Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Vaardigheden in geriatrie (D012822)
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 10.0
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50.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Engels, Frans, Nederlands Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Petrovic, Mirko
Piers, Ruth
Van Den Noortgate, Nele

begeleide zelfstudie
excursie
demonstratie
GE35
GE35
GE35

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (afstudeerrichting geriatrie)

15.0 u
10.0 u
25.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
10

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands, Engels, Frans
Trefwoorden
Vaardigheden, simulatie, geriatrie
Situering
Om zich voor te bereiden op de reële en complexe praktijk binnen de specifieke subdiscipline is het cruciaal dat de ASO binnen niveau expert plus zijn/haar medische
technische en non-technische vaardigheden omtrent alle deelaspecten van het
specialisme traint in een veilige leeromgeving met feedback van een ervaren opleider
(liefst weg van de patiënt). Dit vaardighedenonderwijs richt zich op het beheersen van
de kernvaardigheden met bijhorende basistechnieken ter voorbereiding op het
opleidingsonderdeel “Probleemoplossend vermogen in …, deel 2” waar de
vervolmaking van deze vaardigheden in de complexe, reële praktijk voorop staat.
Inhoud
De afstudeerrichting heeft een lijst opgesteld van de te verwerven technische en niettechnische vaardigheden specifiek voor niveau expert plus, al dan niet opgesplitst in
kernvaardigheden en optionele vaardigheden. Deze lijst is te raadplegen op https:
//drive.google.com/file/d/1BLUCE3Vr3E8PnGyakkZSX4gvXz4zfAR5/view. De lijst bevat
per vaardigheid de specifieke leervorm / werkvorm (met name op welke manier de
teaching zal plaats vinden). Deze laatste is een niet-limitatieve opsomming van
mogelijke activiteiten / workshops binnen- en buitenshuis.
Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=D012822&taal=nl.
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel “Vaardigheden in anesthesie- reanimatie, deel 1"
Eindcompetenties
1 noodzakelijke vaktechnische vaardigheden eigen aan de sub-discipline in
1 doorgedreven vorm verder adequaat ontwikkelen en toepassen
2 diagnostische/therapeutische procedures op een veilige, verantwoorde en correct
1 wijze uitvoeren en adequaat protocolleren
3 communiceren en overleggen binnen een interprofessioneel team
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4 kritisch reflecteren over de eigen vaardigheden en bijsturen waar nodig
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
Begeleide zelfstudie, demonstratie, excursie
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De excursies zijn in de feiten workshops binnen- of buitenshuis ingericht door de
beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen of commerciële firma’s. Deze
workshops kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven: hands-on,
casuïstiek, intra-/inter- en multidisciplinair, individueel of in kleine groepen.
Leermateriaal
Niet-limitatieve lijst: fantomen, kadavers, boxtrainers (bv. laparoscopie), diermodellen,
simulatoren (virtual reality), (simulatie)patiënten, peers, …
Referenties
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De ASO moet tijdens niveau expert plus minimum 50 uren vaardigheidstraining
(gekozen uit de lijst op https://drive.google.
com/file/d/1BLUCE3Vr3E8PnGyakkZSX4gvXz4zfAR5/view) volgen en documenteren
in Medbook. Het documenteren in Medbook van de gevolgde trainingen is noodzakelijk
in functie van het toekennen van het eindoordeel.
Eindscoreberekening
Om te kunnen slagen dienen gespreid over niveau expert plus minimum 50 uren door
de verantwoordelijke lesgever goedgekeurde vaardigheidstrainingen in Medbook te zijn
gedocumenteerd.
De aanwezigheid van het correcte bewijsmateriaal resulteert in "geslaagd" of "niet
geslaagd".
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