
 AAN DE SLAG IN DE OUDERENZORG 

 12 en 19 juni 2023



BBETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden via: gerion@amsterdamumc.nl
Van 31 tot en met 60 dagen voor aanvang van de scholing worden administratiekosten in 
rekening gebracht die 10% van het totale deelnemersgeld bedragen. Bij annulering 30 
dagen of korter voor aanvang van de cursus worden de totale kosten in rekening gebracht. 

22616

Cursusbegeleiding 

Jos van Berkel, specialist ouderengeneeskunde 

Mariëlle Winters, specialist ouderengeneeskunde 

Data:
Tijd:
Locatie:

Kosten:          
Deelnemers:

Aanmelden via www.gerion.nl

AAN DE SLAG IN DE OUDERENZORG

Werken er in uw organisatie beginnende basisartsen, verpleegkundig 
specialisten en/of physician assistants? 
Met de cursus  “Aan de slag in de ouderenzorg” leren zij in twee dagen 
basisvaardigheden die ze nodig hebben om in de ouderenzorg aan het 
werk te gaan

Er is een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde waardoor in veel 
verpleeghuizen basisartsen, verpleegkundig specialisten en/of physician 
assistants werkzaam zijn. 
Veel van deze medische krachten hebben vooralsnog weinig ervaring in 
de ouderenzorg en zijn op zoek naar handvaten om de complexe 
problematiek die de ouderenzorg met zich meebrengt het hoofd te 
bieden. 
Om de kwaliteit van zorg voor de ouderen in uw instelling te kunnen 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de verpleging/verzorging en 
naasten van deze ouderen de juiste steun ontvangen is het van belang 
deze nieuwe medische krachten op de juiste manier te ondersteunen.  

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) van Amsterdam UMC, 
locatie VUmc heeft als doelstelling om de kwaliteit van de ouderenzorg 
te verbeteren. GERION wil in samenwerking met het UNO aan deze 
problematiek wat doen door basisartsen en startende verpleegkundig 
specialisten en/of physician assistants werkzaam in de verpleeghuizen 
deze scholing aan te bieden.

Doelgroep

Basisartsen, verpleegkundig specialisten en startende physician  

assistants werkzaam in de ouderenzorg.

Programma

Het programma van de eerste dag bestaat uit de volgende thema’s:

•medicatiereview

•probleemgedrag

•multidisciplinair samenwerken en het opstellen van een behandelplan

•WZD * financiering *
•De inhoud van het laatste dagdeel wordt bepaald door vragen/ wensen

van de deelnemers.

: Accreditatie:

Maandag 12 en 19 juni 2023 
10.00 - 17.00 uur
Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist
 € 225-. inclusief koffie/thee/lunch 
Maximaal 16 deelnemers 
12 punten voor SO, VS en PA




