
 

Toelichting inhoud Programma 

5 september module 1 
Thema: Zicht op kwetsbare ouderen en grip op medicatie. 

Heeft u de oudere patiënt in beeld? Als voorbereiding is een inventarisatie van kwetsbare ouderen 

gewenst. Praktijken die in het MSO project zitten hebben dit gedaan.  

Plenaire Lezing: 
Hoe definieer je kwetsbare ouderen. Wat is het nut van case finding in de praktijk. En hoe kan je 

vervolgens met zorgbehandelplannen aan de slag? Daarnaast wordt er even vooruit gekeken en krijgt 

u een toelichting op de rest van het programma van het basis curriculum ouderenzorg 

Workshop ronde 1 

Gezamenlijke workshop waarbij aan de hand van casuïstiek gewekt wordt aan het zorg behandelplan 

Workshop ronde 2: 

Workshop  A 

Doelgroep Huisarts. 

De STRIP methode als ondersteuning bij polyfarmacie gesprekken en interactie van medicatie. 

Workshop B 

Doelgroep POH  

Welke onderdelen uit de STRIP methode kunt u gebruiken om problemen te signaleren. (medicatie 

inname, bijwerkingen en therapietrouw) 

10 oktober module 2: 
Thema:  vallen, voeding en bewegen 

Plenaire Lezing 

In de plenaire lezing wordt de theorie van valfactoren besproken, waarbij onder ander de volgende 

onderwerpen aan de orde komen: sarcopenie, oorzaken van duizeligheid, zoals orthostatische 

hypotensie en neuropathie, medicatie, bewegen en voering. 

U volgt met de helft van de groep de volgende 2 workshops  

- oefenen met praktische casuïstiek ten aanzien van vallen. 

-  voeding bij ouderen. 

7 november module 3 

Thema  de 3 D’s : Dementie, delier en depressie 

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde 

• gedragsproblemen bij verschillende soorten dementie besproken. 

• Wanneer is verwijzen aan de orde? 

• Welke mogelijkheden van diagnostiek zijn er voor de huisarts. 

• Wat is de rol van het DOC team en de casemanager. 

• Hoe kan je samenwerken met de SOG (Specialist ouderen geneeskunde) 

• Hoe maak je onderscheid tussen een depressie en dementie. 

• Welke hulpmiddelen kunnen ondersteunen bij je diagnostiek, zoals GDS (Geriatric 

depressive scale) 



• Organisatorische problemen bij eerstelijnsverblijfbedden wanneer er sprake is van een crisis 

bijvoorbeeld een delier. 

Workshop ronde 1 

Gezamenlijke workshop, samenwerking rond de dementerende patiënt. 

Workshop ronde 2 

Workshop  A : Het gebruik van screeningsinstrumenten 

Doelgroep POH 

Workshop  B: Farmacotherapie 

Doelgroep Huisarts 

 

12 december Module 4 

Thema :  de oudere en zijn omgeving   

Plenair : 

Aandacht voor ouderenmishandeling Wat is ouderenmishandeling?  Hoe kunt u signalen herkennen 

 Daarna  volgt u 3 korte workshops : 

- Edoma :  Ergotherapie bij ouderen  

- Advanced Care Planning 

-  Mantelzorg 

 

 

 

 

 


