16. Ouderen
Locatie Spaarne Gasthuis
Afdeling

Neurologie en geriatrie

Opleider Dr. M. Eurelings
Supervisor(s) Geriatrie: Dr. B van Deelen, Dr. K. Kalisvaart
Neurologie: Dr. M. Eurelings, Dr. N. Schoonenboom, Dr. F. de Beer
Duur 6 maanden
Voorwaardelijk Poliklinische ervaring

Context Tijdens de stage werk je in de kliniek en op de polikliniek. In de eerste 6 weken van de
stage maak je kennis met de afdelingen geriatrie (4 weken) en neurologie (2 weken).
Daarna doe je consulten op de afdelingen en op de SEH bij oudere patiënten met
vraagstelling: delier, geheugenstoornissen, loopproblemen, evenwicht en
bewegingsstoornissen, vallen en zie je patiënten op de geheugenpoli of valpoli. Hierbij
word je gesuperviseerd door verschillende geriaters en neurologen met verschillende
thema’s binnen de zorg voor de oudere patiënt als aandachtsgebied en word je begeleid
door de opleider neurologie (Eurelings) en de opleider geriatrie (Van Deelen). Je
participeert in multidiscliplinaire zorg op de afdeling en op de poli rond patiënten met
cognitieve stoornissen of vallen. Diensten worden niet gedaan.
Wat ga je leren? Ontwikkelen van gevoeligheid voor de kwetsbaarheid van oudere patiënten
Inzicht in comorbiditeit/multimorbiditeit en bijwerkingen van medicatie bij ouderen
Herkennen van delier en bepalen van vergrote kans op delier
Kennis en vaardigheden in thema’s cognitieve stoornissen, bewegingsstoornissen
Hoe ga je leren? Maand 1-2
• aan de hand van je IOP worden je leerdoelen bepaald
• introductie in het ziekenhuis, kennismaking met afdeling, supervisoren en opleiders
Maand 3-6
• consulten op afdelingen SEH en polikliniek
• Je ziet geselecteerde nieuwe en controle patiënten op de polikliniek en participeert in
het geheugenpoli MDO in Haarlem en Hoofddorp.
• E learning zorg voor de kwetsbare oudere patiënt
• Wekelijks vrijdag van 12-13 uur gemeenschappelijk onderwijs met geriatrie,
neurologie en psychiatrie
Thema’s 1. cerebrovasculaire ziekten
2. bewegingsstoornissen
3. cognitieve functiestoornissen en dementie
4. epilepsie en kortdurende wegrakingen
9. neurotraumatologie
10. stoornissen van het bewustzijn en de slaap
14 neurologische verschijnselen van interne aandoeningen en intoxicaties
15. neuropsychiatrie en functionele stoornissen

KBA’s 1.
3.

Werken op de spoedeisende hulp
Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met eenvoudige problematiek
4. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek

KPB’s, CAT’s en overige Je stelt in overleg met de opleider een individueel opleidingsplan (IOP) op. Het IOP bevat
instrumenten
tenminste een omschrijving van de persoonlijke leerdoelen en een plan voor de stage. De
leerdoelen worden samen met de opleider voorafgaand aan de start van de stage en na 1
maand beoordeeld en zo nodig aangepast.
Halverwege en aan het einde van de stage wordt getoetst op je ontwikkeling van de
CANMEDS competenties samenwerken, communicatie, organiseren en maatschappelijk
handelen, en je functioneren ten aanzien van de specifieke leerdoelen bij de oudere
patiënt.
Je doet KPB’s en CAT’s met betrekking tot (poli)klinische patiëntenzorg in gekozen
thema’s over veelvoorkomende neurologische aandoeningen bij oudere patiënten.
Je rondt de stage af door middel van een eindpresentatie voor de geriaters en neurologen
tijdens het gezamelijk onderwijs op vrijdag.
Feedback en Drie momenten met de opleider neurologie en de opleider geriatrie, na bespreking met
beoordeling supervisoren, om de voortgang van de stage te monitoren en indien nodig bij te sturen.
Bij de start van je polikliniekstage stel je je leerdoelen vast in je IOP en je maakt met de
opleider afspraken over de benodigde ondersteuning, feedback- en beoordelingsinstrumenten en de frequentie van het contact met opleider en supervisor op de poli. In
principe is er een evaluatie na 1 maand, halverwege de stage en een beoordeling aan het
einde van de periode.
Aanmelden Spaarne Gasthuis: Dr. M.Eurelings: meurelings@spaarneziekenhuis.nl

