
STARclass acute 
ouderengeneeskunde
CURSUS VOOR SPECIALISTEN OUDERENGENEESKUNDE

Cursusdata 2018
• Woensdag 12 t/m vrijdag 
 14 december 2018
Cursusdata 2019
• Woensdag 19 t/m vrijdag 
 21 juni 2019
• Woensdag 11 t/m vrijdag 
 13 december 2019

Kosten
De kosten zijn:
• voor opleiders 

ouderengeneeskunde* € 750,-
• voor specialisten ouderen genees-

kunde die geen opleider zijn 
€ 1.450,-

Deze bedragen zijn incl. lunch op 
de cursuslocatie, 3 overnachtingen,  
3 maal ontbijt en 2 maal diner
*  U dient geregistreerd te zijn als opleider om in 

aanmerking te komen voor het gereduceerde 

tarief. Bij aanmelding zal gecontroleerd worden 

of uw registratie voldoet aan de criteria om 

gebruik te kunnen maken van de korting.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
www.scholamedica.nl.
• Er is plaats voor maximaal 25 

deelnemers, inschrijving gaat op 
volgorde van binnenkomst.

• U kunt zich tot vier weken voor 

 aanvang van de cursus aanmelden.
• Bij annulering van deelname aan 

de cursus minder dan vier weken 
voor aanvang van de cursus kan 
geen restitutie van de cursuskosten 
plaatsvinden.

Accreditatie
Accreditatie wordt verstrekt voor  
21 punten. Schola Medica biedt 
u, ter voorbereiding op de 
STARclass, een inlogcode voor 
twee E-learning modules ECG aan; 
Inleiding elektrocardiografie en 
Klinische elektrocardiografie. Voor 
het volledig afronden van beide 
e-learning modules ontvangt u 14 
accreditatiepunten via ExpertCollege.

Contact
Voor informatie over het programma 
kunt u contact opnemen met Schola 
Medica.
T (030) 227 30 00
E onderwijs@scholamedica.nl

Locatie
De cursus vindt plaats in:
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB  UTRECHT

www.soon.nl 
Postadres Postbus 19025 • 3501 DA  Utrecht  
Contact 030 227 1950 • secretariaat@soon.nl 

Woensdag 12 t/m vrijdag 14 december 2018
Woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni 2019

Woensdag 11 t/m vrijdag 13 december 2019



STARclass acute ouderengeneeskunde
Schola Medica organiseert tweemaal per jaar, in opdracht van SOON, 
de succesvolle STARclass acute ouderengeneeskunde voor opleiders en 
specialisten ouderengeneeskunde. In deze intensieve driedaagse cursus 
leert u omgaan met acute situaties in het verpleeghuis. 

De STARclass maakt gebruik van de ABCDE-systematiek: een internationaal 
erkende en toegepaste (evidence based) methode om de spoedeisende patiënt 
te benaderen. Omdat het inmiddels een verplicht onderdeel van de opleiding 
ouderengeneeskunde betreft, is het ook voor opleiders en specialisten 
ouderengeneeskunde van groot belang zich deze systematiek eigen te maken. 
Daarnaast is er in de cursus aandacht voor een aantal praktische vaardigheden 
zoals hechttechnieken, infuus inbrengen en luchtwegmanagement. 

Het onderwijs tijdens de STARclass is praktijkgericht en bedoeld om 
vaardigheden aan te leren. Het vindt plaats in kleine groepjes onder leiding 
van deskundige docenten en geschoolde simulatiepatiënten.

Aan het einde van de STARclass ontvangt u een certificaat. Het onderdeel
reanimatie wordt met een apart certificaat afgesloten.

Onderwerpen in de cursus:
• Inleiding in de ABCDE-systematiek;
• Ademhalingsproblemen
• Patiënt in shock; 
• Skillslab;
• Bewustzijnsstoornissen;
• Oefenscenario’s met simulatiepatiënten;
• Reanimatie: basis life support (BLS) en AED instructie met METS-certificering.

 Werkvormen
• Oefenscenario’s met simulatiepatiënten: waarin u zowel de technische 
 als niet-technische vaardigheden die behoren tot de competenties
 van een specialist ouderengeneeskunde in acute situaties kunt oefenen;
• Skillslab: training van een aantal vaardigheden behorende bij acute
 ouderengeneeskunde, zoals het vrijmaken van de luchtweg, het aanleggen
 van een infuus, het hechten van wonden en het incideren van een abces;
• Interactieve verdiepende presentaties.

Programma
 

Dag 1 

ABCDE benadering en ademhalingsproblemen (scenariotraining)

Reanimatie en AED (METS-gecertificeerd)

Dag 2

Skills Lab

•  Infuusprikken

•  Hechten en abces

•  Luchtwegmanagement

Patiënt in shock (scenariotraining)

Dag 3

Bewustzijnsstoornissen (scenariotraining)

Oefenscenario’s (scenariotraining)

Afsluiting met certificaat
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