Fellowonderwijs 2021
Algemeen
We streven ernaar dat het onderwijs goed aansluit bij leerdoelen van de fellows in de klinische
praktijk. Hiertoe inventariseert de organiserende opleider circa tot 2 weken voorafgaand aan de
fellowdag de leerdoelen per deelonderwerp bij de fellows. Bijvoorbeeld door via Simone Pijper uit
ieder centrum casuïstiek / klinische vragen te verzamelen, die de fellows graag behandeld zouden
zien. De hoofdopleider zorgt ervoor dat deze casuïstiek terechtkomt bij de docenten van de
deelonderwerpen ter voorbereiding. De casuïstiek wordt tijdens de fellowdag besproken.
Datum
9 maart 2021

11 mei 2021

14 september 2021

9 november 2021

Concept 2022
Datum
Januari 2022

Onderwerp
Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen
-CVRM-richtlijn, addendum ‘kwetsbare ouderen’
-Diabetesbehandeling bij ouderen, incl aandacht voor
‘nieuwe’ diabetesmiddelen
-CGA en TAVI versus hartchirurgie?
-Preventie en ouderen, leefstijlinterventies?
Ouderenpsychiatrie
-Stemmingsstoornissen bij ouderen
-Angststoornissen bij ouderen
-Persoonlijkheidsstoornissen en veroudering
-Verslavingen bij ouderen
-Effect COVID op ouderen psychiatrie?
(-Apathie: een symptoom of een syndroom?)
-Wet zorg en dwang?
-Eenzaamheid: moeten we er wat mee of niet?
De positie van de internist ouderengeneeskunde
-Best practice: werken in een polikliniek voor
geriatrische oncologie, geriatrische nefrologie
-Best practice: werken in een gemengde vakgroep met
geriaters
-Best practice: werken in een interne vakgroep met
meerdere internisten ogk
-‘Sollicitatietraining’: hoe verwoorden we onze
meerwaarde
-Inzicht in financieringssysteem/DBC’s/bekostiging
internist OGK eventueel Logex benchmarking
-Organisatie van ouderenzorg in Nederland (vs
buitenland?)
Ziekenhuisopname bij ouderen
-Geriatrische spoedzorg
-1,5 lijnsproject de Wijkkliniek
-Delier
-Functieverlies en -herstel
-Nazorg: van GRZ tot gedwongen opname

Organisator
AUMC + MUMC

Onderwerp
Behandeldilemma’s
-Moreel beraad/ethische benaderingen van
behandeldilemma’s
-Inzichten/training in gespreksvoering
-CGA en oncologie/nefrologie

Organisator
ErasmusMC+ MUMC

AUMC + UMCG

LUMC + UMCG
fellows willen graag
mee organiseren
met onderdeel
kerngroep

MUMC+ LUMC

Maart 2022

Functieverlies
-Update kwetsbaarheid
-Gewichtsverlies / voeding
-Incontinentie: inzichten en behandeling
-Ouderdomsziekten van de ogen
-Gehoorverlies en gehoortoestellen

MUMC+UMCU
Met onderdeel
kerngroep

Mei 2022

Palliatieve zorg
-Advanced care planning en laatste levensfase:
gespreksvoering, praktijkervaringen
-Stervensfase: palliatieve sedatie
-Stervensfase: euthanasie
-Euthanasie bij dementie

LUMC+ErasmusMC

September 2022

Cognitie
-Dementiesyndromen bij ouderen
-Neuropsychologisch onderzoek
-Beeldvorming
Specifiek:
-Lewy-body-dementie
-Frontotemporale dementie
-Best practice: zorgnetwerk rondom patient met
dementie
Farmacotherapie bij ouderen
-Farmacodynamiek/-kinetiek bij ouderen
-Medicatieveiligheid
-Psychofarmaca en switchen
-Chemotherapie bij ouderen
Bewegingsstoornissen en vallen
-Vallen
-Valrisico-analyse en valpreventie
>medicatie en vallen
-Ziekte van Parkinson
-duizeligheid
-Osteoporose
-Artrose

AUMC + UMCG

November 2022

Januari 2023

UMCU + ErasmusMC
Met onderdeel
kerngroep
AUMC+UMCU

