8. Neurodegeneratieve ziekten: bewegingsstoornissen en cognitieve neurologie
Locatie Flevoziekenhuis

OLVG

Afdeling Neurologie
Opleider Dr. I.M. Bronner
Supervisor(s) Dr. J. Blankevoort; dr. M. Kester
Duur 3-6 maanden
Voowaardelijk •
•

Prof.dr. H.C. Weinstein
Dr. B.J. Kerklaan, dr. A. Vlaar
3-6 maanden

1 jaar algemene neurologie
e-learning kwetsbare oudere vanuit beschouwend perspectief

Context Alhoewel vaak beschouwd als gescheiden subspecialisaties, gaan bewegingsstoornissen
en cognitieve stoornissen vaak hand in hand bij neurodegeneratieve ziekten. In deze
stage is er de mogelijkheid je te bekwamen in beide subspecialisaties en specifiek meer
te leren over de interactie tussen cognitie en bewegen
Om vaardigheid te krijgen in het diagnosticeren en behandelen van deze aandoeningen
is het essentieel ruime ervaring in de praktijk op te doen en veel patiënten te zien, zodat
je er ‘een oog’ voor krijgt.
Leerdoelen •
•
•
•
•
•
•
Hoe ga je leren? •
•
•

Ruime ervaring opdoen met het neurologisch onderzoek bij patiënten met een
bewegingsstoornis en met het uitvoeren van cognitief neurologisch onderzoek.
Herkennen en beoordelen meest vookomende neurocognitieve en
bewegingsstoornissen
Interpreteren van aanvullend onderzoek en het instellen van beleid
Beeldvorming van overige betrokken ‘zorgschakels’ door overleg met aanpalende
disciplines en paramedici en parkinson- en geriatrisch verpleegkundigen
Patiënten presenteren tijdens MDO en voozitten van MDO
Bekwamen in denken over ethische, sociale en maatschappelijke vraagstukken
rondom neurocognitieve en bewegingsstoornsisen
Werken in de multidisciplinaire ketenzorg voor zowel patiënten met een
bewegingsstoornissen zoals dementie
Je ziet nieuwe patiënten zelf en doet neurologisch onderzoek. Bij de geheugenpoli
doe je cognitief onderzoek
Je presenteert je patiënten
Je participeert in MDO’s en overleggen met samenwerkende zorgverleners,
specialisten en klinieken

Thema’s 1. cerebrovasculaire ziekten
2. bewegingsstoornissen
3. cognitieve functiestoornissen en dementie
15. neuropsychiatrie en functionele stoornissen
(zie Neuron2, bijlage 9 voor de opleidingseisen per thema)
KBA’s 4. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek
KPB’s Presentatie MDO en overige gerelateerd aan leerdoelen

CAT’s Gerelateerd aan leerdoelen
Overig Facultatief: artikel
Feedback en Bij de start stel je je leerdoelen vast in je IOP en je maakt met de opleider afspraken
beoordeling over de benodigde ondersteuning, feedback- en beoordelingsinstrumenten en de
frequentie van het contact met opleider en/of supervisor. In principe is er een evaluatie
na 1 maand, halverwege de stage en een beoordeling aan het einde van de periode.
Aanmelden Brief richten aan:
Dr. IM Bronner,
afdeling neurologie Flevoziekenhuis
ibronner@flevoziekenhuis.nl
tel 036-8688721

Stuur e-mail naar:
bj.kerklaan@olvg.nl of a.vlaar@olvg.nl

