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1. Verouderen
Studiemodule
Ouder
worden –
een deel
van het
leven

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie
Kennis
De student kent:
• de psychologische, fysieke en sociale veroudering
• de veroudering in verschillende Europese landen. De
economische situatie, de sociale status van bejaarden,
levensveranderingen, gezondheid, woonomstandigheden,
diensten
Vaardigheden
De student kan:
• communiceren met bejaarden
• bejaarden ontmoeten van of in verschillende Europese
landen
• bejaarden helpen of raad geven om informatie te zoeken
over de sociale zorg en de gezondheidszorgen in iemands
eigen land (of de toerist die gehospitaliseerd werd)

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lessen – bv. rood, amber en
lichtgroen
• les over psychologische, fysieke en
sociale veroudering in theorie
• discussie over veroudering (you
tube)
• Lucky You interviews bekijken,
verschillen vergelijken of/en
gelijkenissen van verschillende
mensen in verschillende landen
• Lucky You gebruiken: vragenlijst
om bejaarden in een land te
interviewen
• projecten – de bejaarden
interviewen–hun persoonlijke
geschiedenis uitzoeken en die in de
context van de geschiedenis van het
land plaatsen

• met bejaarden werken in verschillende Europese landen
Competenties
De student:
• werkt onafhankelijk en verantwoordelijk met bejaarden in
Europa
Kosten van
veroudering

Kennis
• lessen
De student kent:
• de sociaaleconomische situatie van de Europese landen
(België, Finland, Tsjechië, Letland, IJsland en Spanje)

• gesprek over verschillen en
gelijkenissen, waarom dit
interessant is en waarom het goede
informatie biedt

• de nationale attitudes van de Europese landen (België,
Finland, Tsjechië, Letland, IJsland en Spanje) tov. bejaarden
en de veroudering.

• een groepswerk maken door dit
soort kennis op te zoeken

• de kost van de zorg voor bejaarden in Europese landen
(België, Finland, Tsjechië, Letland, IJsland en Spanje)

• drama: je hebt een patiënt uit een
ander land – hoe vertel je hem of
haar erover

• de wetten en de reglementering van ouderzorgen in
Europa en dat de wetten verschillen (België, Finland,
Tsjechië, Letland, IJsland en Spanje)

• contacteer plaatselijke sociale
diensten om méér informatie te
verzamelen

• waar de wetten en reglementen te vinden (in elk land)
• kent de rechten die elke persoon heeft in geval van ziekte
(recht op informatie, recht om een behandeling te weigeren,
recht op de keuze van een medisch deskundige, etc.)
• dat bejaarden in verschillende omstandigheden leven en
allemaal individuen zijn, en we beter zorg voor hen kunnen
dragen, wanneer we iets weten over hun dagelijks leven .
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Vaardigheden
De student kan:
• informatie opzoeken.
• zijn eigen mening geven over gezondheidszorgsystemen in
Europa
• bejaarden helpen of raad geven over de sociale kosten en
de kosten van de gezondheidszorgen in het eigen land van
de patiënt (of de toerist die gehospitaliseerd werd)
• de wetten uitleggen en bewust zijn van veranderingen in de
wetten; de patiënten hierover informeren zodat ze correct
ingelicht zijn over up-to-date informatie.
• de bejaarden doorverwijzen naar de juiste persoon of
dienst indien ze meer vragen hebben over het onderwerp
Competenties
De student:
• is in staat de patiënt uit een ander land te ontmoeten
• kan een andere patiënt helpen of raadgeven over de
sociale kosten en de kosten over de gezondheidszorgen in
het eigen land van de patiënt (of voor de toerist die
gehospitaliseerd werd)
• werkt onafhankelijk en op een verantwoordelijke wijze met
bejaarden in Europa
Evaluatie
• examen over theorie of studiewerk
• project met bejaarden
• praktijkstudie: een bepaalde situatie: som de wetten en regels op die op dit geval van toepassing zijn.
• job-on-learning in thuiszorg, sociale dienst of vrijwilligersdienst voor bejaarden.
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2. CGA - Uitgebreide geriatrische beoordeling
Studiemodule
UItgebreide
geriatrische
beoordeling

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie
Kennis
De student weet:
• wat CGA in theorie is

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lessen over CGA, CGA in de
praktijk gebruiken
•praktijkstudie waarbij CGA
gebruikt wordt

Vaardigheden
De student kan:
• CGA gebruiken als een methode om de
fragiele punten van bejaarden te
achterhalen
• CGA gebruiken als een methode om
bejaarden te helpen om zolang mogelijk
gezond en actief thuis te laten blijven
Competenties
De student:
• werkt onafhankelijk en verantwoordelijk
waarbij hij CGA als een instrument gebruikt
Evaluatie
• theoretisch examen
• praktijkstudie waarbij CGA gebruikt wordt
• job-on-learning in thuiszorg, vrijwilligerszorg voor bejaarden.
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1. Functionaliteit
1. Responsabilisering van de bejaarden in functionaliteit
Studiemodule
Responsabilisering
van de bejaarden
in functionaliteit

Inhoud: Kennis, competenties en vaardigheid
Kennis
De student weet:
• wat de bejaarden van functionaliteit denken
• het belang van de ervaring van de bejaarden
• over empathie, het belang van te luisteren naar de
bejaarden, van creatief te zijn in het benaderen van de
bejaarden
• het belang van observatie
• het nut van gevalideerde schalen

Hoe, wanneer en waar
(ook stageplaats)
• lessen op school over
veroudering, functionaliteit
en valpreventie
• bezoek bejaardentehuizen.
• bezoek een bejaarde
persoon die nog steeds thuis
leeft
• bezoek aan
revalidatiecentra
• study cases
• studieschalen

Vaardigheden
De student kan:
• de verscheidenheid van ervaring en het belang van
individuele levens begrijpen
• gevalideerde schalen gebruiken om functionaliteit op te
meten
• empathisch zijn, luisterbereid zijn naar de bejaarden toe,
bekwaam zijn om creatief te zijn in de benadering van
bejaarden
• verbale en niet-verbale reacties van de bejaarden
observeren
• met de bejaarden over functionaliteit beraadslagen
• de bejaarden op de hoogte brengen van functionaliteit
• informatie gebruiken op een “evidence based”-manier (dit
houdt in eigen klinische expertise, patiënten waarden en voorkeuren, beste onderzoeksbewijs
• empathie hanteren in de omgang met bejaarden
• biedt een actieve inbreng aan tijdens intra- en/of
interdisciplinaire raadgeving
Competenties
De student:
werkt onafhankelijk en verantwoordelijk met bejaarden in
Europa
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2. Voorkomen is beter dan genezen
Studiemodule
Voorkomen is
beter dan
genezen

Inhoud: Kennis, competenties en vaardigheid
Kennis
De student weet:
• de student is zich ervan bewust wat bejaarden over
functionaliteit denken
• de student kent het belang van de ervaring van bejaarden
• de student leert over empathie, het belang om naar de
bejaarden te luisteren, creatief te zijn in het benaderen van
bejaarden
• de student leert over het belang van observatie
• de student is zich bewust van het nut van gevalideerde
schalen

Hoe, wanneer en waar
(alsook stageplaats)
• lessen op school over
veroudering, functionaliteit en
valpreventie
• bezoek bejaardentehuizen.
• bezoek een bejaarde
persoon die nog steeds thuis
leeft
• bezoek aan
revalidatiecentra
• study cases
• studieschalen

Vaardigheden
De student kan:
• de student begrijpt de diversiteit van ervaring en het belang
van individuele levens
• De student kan gevalideerde schalen gebruiken om
functionaliteit op te meten
• de student is in staat om empathisch te zijn, om naar de
bejaarden te luisteren, om creatief te zijn in de benadering van
bejaarden
• de student kan verbale en non-verbale reacties van de
bejaarden observeren
• de student kan met bejaarden over functionaliteit
beraadslagen
• de student kan bejaarden over functionaliteit inlichten
• de student gebruikt informatie op een “evidence based”-manier
(dit houdt in eigen klinische expertise, patiënten waarden en voorkeuren, beste onderzoeksbewijs
• de student gebruikt empathie in het ontmoeten van bejaarden
• de student heeft een actieve inbreng bij functionaliteit tijdens
intra- en/of interdisciplinaire beraadslaging
Competenties
De student:
• werkt onafhankelijk en verantwoordelijk
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3. Technologie ondersteunt functionaliteit
Studiemodule
Technologie
ondersteunt
functionaliteit

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lessen op school

Kennis

• analyse handboeken van
technologische instrumenten

De student weet:
•wat gerontechnologie is

• organisaties, technologiebeurs omtrent
technologie bezoeken

• welke instrumenten er bestaan
• waar men hulpmiddelen kan vinden
• waar de prijzen van de hulpmiddelen te vinden

• instellingen bezoeken die bekend staan
om hun gebruik van technologie in
functionaliteit
• leren de technologische instrumenten te
gebruiken gedurende de stage

• hoe een handleiding te lezen
Vaardigheden

• gezondheidsonderwijs geven over
technologische instrumenten tijdens de
stage

De student kan:
• het gebruik van de technologie in de ouderenzorg
analyseren
• volgt de ontwikkeling van de gerontechnologie op
• staat open voor nieuwe technologie
• werkt samen in het testen van nieuwe technologieën
in het werkdomein
• formuleert de noden van een patiënt aangaande de
technologische ondersteuning
• evalueert technologische middelen, gebruikt door de
patiënt
• geeft op een constructieve manier feedback
• gebruikt de instrumenten die beschikbaar zijn in
verschillende situaties
Competenties
De student:
• werkt onafhankelijk en op een verantwoordelijke
manier met bejaarden in Europa
Evaluatie

• discussie waarbij gevallen gebruikt worden gebaseerd op functionaliteit en technologie
• bezinning na stage over gebruikte technologie
• vaardigheden en competenties tonen tijdens de stage
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2. Voeding
1. Inleiding
Studiemodule

Sociaal-familiale
omgeving van de
bejaarden. De
impact van het dieet
op hun gezondheid

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook de
stageplaats)

Kennis
De student kent:
• de sociale en familiale omgeving van de
bejaarden in hun land
• de historische en culturele ontwikkeling van de
bejaarden in hun land
• de voordelen die bejaarden hebben wanneer ze
zo lang en zo autonoom mogelijk thuis leven

• theoretische lessen:
-

in het klaslokaal
thuis bij de bejaarden
in gemeenschapscentra
• door interviews met hun
grootouders en hun ouders
• door theoretische simulaties in het
klaslokaal waar studenten
verschillende rollen aannemen
(grootouders, kinderen,
zorgverleners, trainers,...)

• de verschillende situaties van autonomie waarin
een bejaarde man kan aangetroffen worden
wanneer hij thuis leeft.

• informatieve documenten
vervaardigen: posters

• de eigenschappen die het dieet van een bejaarde
man moet hebben om door hem realistisch
geaccepteerd te worden

• kookworkshops

• informatieverzameling op het
internet

Vaardigheden
De student kan:
• op een poster de evolutie van geriatrie in zijn land
samenvatten
• in een praktisch geval de graad van autonomie
en de zorg die nodig is evalueren
• een studie uitvoeren in een verzorgingstehuis
over de echte mogelijkheid die de bejaarden
zouden hebben om in hun eigen huis te wonen
• bejaarden interviewen vanuit een bestuurs- en
sociaal centrum en de voordelen waarderen die
bejaarden ondervinden wanneer ze thuis leven
• informatie ontvangen over het dieet van zijn
grootouders en evalueren of het door hen
geaccepteerd wordt, waarbij veranderingen voor
hun beterschap voorgesteld worden
Competenties
De student:
• integreert training in geriatrische sociologie in zijn
curriculum.
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• werkt onafhankelijk om informatie te verzamelen
over de voedingssituatie van bejaarden in hun
huizen en rusthuizen
• is in staat het risico van slechte voeding te
identificeren afhankelijk van het eetpatroon van
een bejaarde die voordien gekarakteriseerd werd
• is in staat de sociale, familiale en nutritionele
situatie van een bejaarde te beschrijven die
voordien gekenmerkt werd
Evaluatie
• Theoretische examens: Kan je vertellen wat de risico’s zijn van slechte voeding bij bejaarden?
• Theoretische examens: Kan je de nutritionele problemen beschrijven die een sociaal geïsoleerde bejaarde persoon
kan hebben?

2. Slechte voeding als een aanwijzing van het risico van
geriatrische afhankelijkheid
Studiemodule

Slechte voeding als een
aanwijzing van het risico
van geriatrische
afhankelijkheid.

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie
Kennis
De student kent:
• de verschillende risico-indicatoren van
geriatrische afhankelijkheid
• het belang van slechte voeding als een
risicofactor voor afhankelijkheid bij de
bejaarden
• het directe verband tussen risicofactoren
(maatschappelijke situatie, functionaliteit,
depressie en cognitieve stoornissen) en
voedingsverslechtering

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• theoretische klassen op school.
• zoektocht naar wetenschappelijke
informatie in Medline, PubMed enz.
• interviews met bejaarden die thuis
wonen om hun nutrionele status te
beoordelen alsook andere
indicatoren van het
afhankelijkheidsrisico
• getuigenis van grootouders van
studenten aangaande het mogelijk
voorkomen van slechte voeding
gelinkt aan andere risicofactoren

Vaardigheden
De student kan:
• zoeken naar wetenschappelijke informatie
aangaande de interactie tussen
verschillende risico-indicatoren van
geriatrische afhankelijkheid
•schalen gebruiken
• de kennis, aangeleerd in praktische
gevallen van interviews met bejaarden met
mogelijke nutritionele veranderingen
gepaard met andere risico-indicatoren van
geriatrische afhankelijkheid toepassen
Competenties
De student:
• integreert de kennis die samenhangt met
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de verschillende risicofactoren van
geriatrische afhankelijkheid en zijn impact op
de voeding van de bejaarden. Studenten
zoeken naar informatie in de
wetenschappelijke literatuur over de invloed
der risicofactoren van de Comprehensive
Geriatric Assessment, met een focus op een
slechte voeding
• voert interviews met bejaarden uit om te
weten hoe situaties van depressie,
dementie, eenzaamheid of functionele
verslechtering het voedingsstatuut van de
bejaarden kunnen beïnvloeden
• past verschillende schalen van geriatrische
beoordeling toe en vergelijkt hun resultaten
met die bekomen in de Mini Nutritional
Assessment, beoordeelt de voedingsstatus
van een bejaarde persoon
Evaluatie
• Theoretische examens: Geef een opsomming van de risicofactoren van geriatrische afhankelijkheden na een
grondig bibliografisch onderzoek
• Theoretische examens: Kan je de risicofactoren opsommen die een bejaarde na een interview vertoont?

3. De bejaarden thuis. Eetomgeving
Studiemodule

De bejaarden
thuis.
Eetomgeving

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competenties

Kennis
De student kent:
• de nutritionele voordelen en risico’s van thuis te eten te
geven met betrekking tot hun functionaliteit
• Algemeen, wat een gezond dieet is in de gastronomische
context
• hoe een uitgebalanceerd dieet te maken en een goede
gezondheid te hebben
• de voedselprijzen in de nutritionele impact op de ouderen.
• de technische hulpmiddelen ontworpen om voeding te
vergemakkelijken bij gehandicapte bejaarden
Vaardigheden

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• het schatten van
voedingskosten in een
supermarkt
• koopkracht met een
uitgebalanceerd dieet
verbinden bij de ouderen
thuis
• het leiden van informatieve
dagen over de voordelen van
bejaarden in eigen huis eten
te geven
• in het klaslokaal door een
analyse van theoretische
aannames in
studentengroepen
• leren hoe technische
hulpmiddelen te gebruiken
voor voedsel

De student kan:
• de aanvaarding van menu’s door de bejaarden beoordelen .
• de prijs van een menu evalueren
• eenvoudige recepten scheppen en uitwerken om de
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bejaarden aan te leren
• culinaire vaardigheden en voedingsplanning koppelen aan
persoonlijke autonomie van de bejaarden
• technische hulp hanteren tijdens de inname van een type
menu
Competenties
De student:
• integreert gastronomische concepten
geriatrische voeding in zijn training

toegepast

op

• verbindt economische aspecten met de voeding van de
bejaarden
• heeft een grondige kennis van het management en van het
nut van technische hulpmiddelen in voeding (bestek, glazen,
platen, bokalen ...)
Evaluatie
• Praktisch examen, bijvoorbeeld: Kan je de kost van een menu berekenen en ze verbinden met de koopkracht van
een bejaarde?
• Observatie. Kan je, na het interviewen van een bejaarde man die thuis woont, en van een andere die in een
bejaardentehuis resideert, de voor- en nadelen van hun dieet opsommen?
• Praktisch examen, bijvoorbeeld: Een typisch menu voor een bejaarde wordt voorgesteld. Men vraagt de student
volgende criteria te identificeren: gezond, smakelijk en gemakkelijk om te koken.
• Praktisch examen. Observatie. Voor een typisch menu (bijv. met vlees, soep, sappen, vis, enz.), toon de kennis en
vaardigheid bij het gebruik van de gebruiksvoorwerpen.

4. Fysiologische veranderingen bij de bejaarden die met voeding
te maken hebben
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Fysiologische
veranderingen
bij bejaarden
die met
voeding te
maken hebben

Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)

De student kent:

• door theoretische lessen in
het klaslokaal tijdens de
cursussen

• de fysieke, psychologische en sociale veranderingen die
voorkomen bij bejaarden

• bij bejaarden thuis gedurende
praktijklessen

• de wetenschappelijke reden waarom deze veranderingen
zich voordoen

• in verpleeginrichtingen door
het optreden van of
onderzoekswerken o.l.v. een
leraar

• fysieke, psychologische en maatschappelijke veranderingen
die met voeding verband houden en een nutritionele en een
gezondheidsimpact kunnen hebben
Vaardigheden

• door simulaties in het
klaslokaal waarbij bejaarden
uitgenodigd worden om te
participeren
• door onderzoek uit te voeren
naar studies over fysiologische
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De student kan:
• de fysiologische processen die plaatsvinden bij bejaarden
met een bijzondere klemtoon op diegene die een impact
hebben op voeding samenvatten

veranderingen die voeding
beïnvloeden (bijv.: ze voeren
een bevolkingsstudie uit
aangaande de consumptie van
levensmiddelen bij bejaarden
die aan tandverlies lijden)

• een bejaarde interviewen en de veranderingen identificeren
die zich voorgedaan hebben, met een bijzondere klemtoon op
voedingsaspecten
• informatie verzamelen in een in verzorgingstehuis over de
meest frequente veranderingen die plaats vinden bij de
afhankelijke bejaarden, in het bijzonder diegene m.b.t. voeding
• communicatieve vaardigheden tonen om bejaarden te
interviewen en informatie te verzamelen over fysiologische
veranderingen die bij de bejaarden optreden, alsook tijdig
ondersteuning bieden volgens hun mogelijkheden
Competenties
De student:
• begrijpt en identificeert de fysiologische veranderingen die op
een oude leeftijd plaatsvinden
• is gevoelig naar hen toe en weet hoe kennis in zijn beroep te
integreren
• is zich bewust van de sociaal-familiale werkelijkheden die bij
de bejaarde bevolking aanwezig zijn
Evaluatie
• Theoretische proeven over de wijziging van de fysiologie van de bejaarden.
• Mondelinge uiteenzettingen over identificatie van fysiologische veranderingen die voorkomen in een geprofileerde
bejaarde.
• Evaluatie van schooltaken in dit hoofdstuk: posters, notitieboekjes, interviews, video’s...
• Oplossing van praktische gevallen, voorgesteld door de leraar.

5. Nutritionele vereisten van de bejaarden
Studiemodul
e

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Nutritionele
vereisten van
de bejaarden

Kennis
De student kent:
• het belang van de bijdrage van energie in het dieet van de
bejaarden en gerelateerd met de fysiologische, pathologische,
psychologische en sociale gevolgen die plaatsvinden bij de ouderen
• het belang van macronutriënten (proteïnen, lipiden en koolhydraten)
in het dieet van de bejaarden naargelang hun fysieke en
psychosociale beperkingen

Hoe, wanneer en waar
(ook stageplaats)
• in het klaslokaal door
theoretische lessen
• informatie opzoeken op
wetenschappelijke
pagina’s op het internet
• het werk uitvoeren m.b.t.
de nutritionele
samenstelling van de
voeding
• voedingsexperten
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• het belang van micronutriënten (vitaminen en mineralen) in het dieet
van de bejaarden volgens hun fysieke en psychosociale beperkingen
• het belang van een goede hydratatie bij de bejaarden
• het belang van vezelconsumptie bij de bejaarden
• de samenstelling van voeding en het belang daarvan in het bereiken
van de nutritionele vereisten bij de bejaarden

uitnodigen om problemen
uit te leggen betreffende
de nutritionele vereisten
van de bejaarden
• review van de
medische/nutritionele
geschiedenissen, om
informatie te vinden over
mogelijke nutritionele
deficiënties van de
bejaarden

Vaardigheden
Studenten kunnen:
• in een theoretische veronderstelling, het gebrek aan nutriënten
associëren met de slechte voeding van bejaarden
• een dieetgeschiedenis opstellen bij een bejaarde persoon en
mogelijke tekorten identificeren
• een lijst van voedingswaren opstellen, die een bepaalde nutriënt in
overvloed bevat
• nutriënten in verband brengen
• een voedselsamenstellingstabel maken om de inhoud van het
nutriënt van dezelfde te analyseren
Competenties
De student:
• is in staat symptomen en tekens van slechte voeding te herkennen
• beschikt over intellectuele hulpbronnen om naar informatie te
zoeken die verband houdt met het gebrek aan nutriënten in het dieet
van een bejaarde
• is in staat nutritionele deficiënties in het dieet van de bejaarde op te
sporen
Evaluatie
• Theoretische examens over het onderwezen onderwerp.
• Een mondelinge voorstelling over de vergaarde kennis.

6. Nutritionele beoordeling van de bejaarden
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
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Nutritionele
beoordeling van
de bejaarden

Kennis
De student kent:

debatten in het klaslokaal
over de kwaliteit van het dieet
van de bejaarde

• het belang van een periodieke nutritionele beoordeling bij
de bejaarden om nutritionele veranderingen te identificeren en
te voorkomen

• theoretische lessen in het
klaslokaal tijden de officiële
verplegingscursussen

• de symptomen en tekenen van slechte voeding bij de
bejaarden

• praktische lessen
antropometrie tussen de
studenten onderling in het
klaslokaal

• het bestaan van instrumenten voor de opsporing en de
preventie van slechte voeding bij de bejaarden

• beoordeling van de intake
van de studenten zelf

• de criteria voor slechte voeding bij de bejaarden

• evaluatie van de intake van
een bejaarde

•

• nutritionele interpretatie van
een bloedtest

Vaardigheden
De studenten kunnen:
• instrumenten beheren voor de opsporing van slechte
voeding bij de bejaarden: voedselverslagen, antropometrische
evaluatie (gewicht, lengte, kuitspierdiameter, enz.),
nutritionele screenings (Mini Nutritional Assessment, MUST,
enz.)
• stelt een goede empathische communicatie vast in
interviews met de bejaarden
• de nutritionele status van de bejaarden beoordelen
Competenties
De student:
• wordt voorzien van voldoende hulpmiddelen om meteen een
slechte voeding bij de bejaarden te herkennen
• verwerft technische vaardigheden om een correcte
nutritionele beoordeling uit te voeren
• heeft communicatieve vaardigheden verworven die hem
toelaten nutritionele informatie te verzamelen
‘

• Theoretische examens waarmee de student zijn kennis van nutritionele beoordeling bij de ouderen bewijst
• Observatie: Voor een theoretische voeding van een geprofileerde bejaarde persoon, toont de student dat hij in
staat is om het op te lossen.
• Observatie: studenten bewijzen vaardigheden om een nutritioneel probleem bij een bejaarde op te lossen

7. Diëten plannen en maken voor de bejaarden. Culinaire
hulpbronnen.
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
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Diëten plannen
en maken voor
de bejaarden.
Culinaire
hulpbronnen

Kennis

• door interviews over eetgewoonten
bij de bejaarden

De student kent:
• de sociaal-culturele aspecten van het dieet van
bejaarden: gewoonten, tradities, smaken en eetlust...
• de voornaamste eetstoornissen in het dieet van de
bejaarden: consumptie van zoetigheden, zoute
voedingsmiddelen, excessief alcoholgebruik, enz.
• de meest frequente ziekten die de voeding van
bejaarden kunnen aantasten: diabetes, hoge
bloeddruk, overgewicht enz..
• de nutritionele criteria om een uitgebalanceerd dieet
klaar te maken voor de bejaarden
• de studenten kennen medicijnen en
voedingsinteracties
• de internationale nutritionele aanbevelingen
inbegrepen in de voedselgidsen voedselpyramide,
RDA (Requirement Dietary Allowances)
• basis culinaire vaardigheden om de nutritionele
criteria aan te passen aan de menu’s van de
bejaarden
Vaardigheden
De student kan:
• smaken, gewoonten en eetlust detecteren in
gesprekken met de bejaarden

• theoretische lessen in het klaslokaal
• beheer van de tafel van
samenstelling van voedsel voor de
uitwerking van diëten in het klaslokaal,
in de woonst van bejaarden, in
verzorgingstehuizen (in het laatste
geval)
• oefeningen voor de voorbereiding
van diëten met het systeem van
porties beraamd in de internationale
aanbevelingen (Voedselpyramide)
• uitwerking van uitgebalanceerde
menu’s (recepten) op school, thuis,
thuis bij bejaarden
• dieet-interviews uitvoeren in het
klaslokaal met bejaarde gasten of
thuis bij de bejaarden
• antropometrische beoordelingen
uitvoeren op school, tehuizen,
geriatrische residenties, enz. (gewicht,
hoogte, perimeters)
• uitgebalanceerde recepten voor de
bejaarden op school, thuis, in het huis
van de bejaarden

• het dieet van een bejaarde kwalitatief analyseren
en/of kwantitatief en conclusies trekken
• werken met verschillende systemen van uitwerking
van uitgebalanceerde menu’s (nutritionele software,
voedselgidsen)
• de tabel van voedselsamenstelling gebruiken, om
de genomen consumpties te kennen en recepten
voor te stellen en dagelijkse, wekelijkse of
maandelijkse menu’s
• diëten klaarmaken met het portiesysteem; het
concept van "porties" voor de bereiding van "diëten"
• vaardigheden tonen om gezond, smakelijk,
betaalbaar en gemakkelijk maaltijden voor de
bejaarden klaar te maken
Competenties
De student:
• is in staat om het dieet van de bejaarde te begrijpen
als een integraal concept dat gezondheid verhoogt en
afhankelijkheid voorkomt
• is in staat om gezonde voedingsvoorstellen te
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maken
• bezit de basis gastronomische hulpmiddelen om de
voeding van de bejaarden te plannen

Evaluatie
• Theoretische proeven over de berekening van energie-noden en hun aanpassing aan de menu’s van de ouderen.
• Praktische examens, bijvoorbeeld: de competentie aantonen om de tabel van voedingssamenstelling te
gebruiken in de analyse en het ontwerp van menu’s
• Oefeningen oplossen voor de analyse van de intake doorheen het beheerssysteem
• Praktische examens : studenten koken gerechten; smakelijke, goedkope en gemakkelijk te bereiden culinaire
recepten.
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3. Sociale situatie
1. Sociale isolatie voorkomen
Studiemodule

Sociale
isolatie
voorkomen

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook stageplaats)
• oefenen in reële situaties

De student kent:

• project

• de aanwezige mogelijkheden en hulpbronnen

• team learning

• het belang van een goede sociale situatie
• hoe informatie te vinden over opties in andere
Europese landen (bv. België, Finland, Tsjechië,
Letland, IJsland en Spanje)

Vaardigheden

• probleemgestuurd leren
• studiemateriaal
• lessen
• bezoeken/bezoekers

De student kan:

• studienetwerk

• de situatie van een bejaarde observeren

• blogs, leerdagboeken

• met bejaarden en de andere naasten interageren

• praktische periodes/ stages

• elke gepaste informatie opzoeken

• simulatie

• de verkregen data gebruiken

• groepswerken
• gevallen

Competentie
De student:

• spelen

• gebruikt geschikte schalen om de sociale situatie
van de bejaarden te evalueren, te behouden en te
verbeteren

• peer learning

• zoekt en beslist wat gedaan kan worden

• in variabele studie-omgevingen:



• legt de opties aan de cliënt uit
• instrueert de bejaarden over de mogelijkheden die
de staat, de stad of andere organisaties aanbieden






werkplaatsen
project learning in
verschillende omgevingen
en praktijkomgevingen
colleges
internet netwerk
social media
bezoek aan tehuizen

Evaluatie
testen
examens
simulaties
schrijfwerk
evaluatie groepswerk
zelf-evaluatie
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toont de competentie in de praktijk of op school aan
Demonstratie vaardigheden
Op school
Tijdens hun studieproces en tijdens de theoretische en praktische lessen – simulatie, analyse per geval, teamwork
enz. – Kennis van preventie van sociale isolatie breidt simpelweg de kennis van een student uit, zodat zij/hij ook de
informatie kan gebruiken andere studiemodules
Tijdens de stage
Tijdens hun stages op verschillende plaatsen (verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, bejaardentehuis, thuissituaties
enz.).
Bezoeken aan de werkomgevingen /projecten enz.
• huisartskabinetten / gezondheidscentra
• ziekenhuizen, verschillende soorten eenheden
• verzorgingstehuizen
bejaardentehuizen
• sociale zorg en revalidatietehuizen
• huizen
• therapeuten aan het werk observeren
Ergens anders:
• interviews afnemen
• observeren in variabele omstandigheden

2. Technologie om het maatschappelijk welzijn van bejaarden te
verbeteren en te handhaven
Studiemodule
Technologie
om het
maatschappe
lijk welzijn
van
bejaarden te
verbeteren en
te handhaven

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie
Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook stageplaats)
• lezingen: wat is gerontechnologie, wie/
hoe /waarom gebruikt men ze, de kosten

De student weet:
• wat gerontechnologie is, welke verschillende
mogelijkheden er zijn, waar ze beschikbaar is en hoe
ze te bekomen
• indien de hulpmiddelen te huur zijn of gekocht kunnen
worden, waar de prijzen te vinden
• hoe uit te zoeken hoe de hulpmiddelen en het
materiaal werken
Vaardigheden
De student kan:

• voorstellingen over verschillende soorten
onderwerpen (bijvoorbeeld: grote
telefoons, iPads, computers,
veiligheidshulpmiddelen, schermen enz.)
• praktijkstudie over bejaarden die thuis
wonen: bijvoorbeeld, wat zou de ideale
omgeving voor bejaarden zijn (binnen- of
buitenhuis)
• les over communicatie: hoe de patiënt
informeren, waarvoor gerontechnologische
apparaten gebruikt/gezien/gekend worden,
leren andere zaken te evalueren

• de situatie observeren en de noden bij de bejaarden
tijdens communicatie en interactie zien

• lessen van experten ter zake

• informatie geven over gerontechnologie

• bezoeken aan de instellingen:
revalidatiecentra, tentoonstellingen enz.
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• de technologische apparaten gebruiken
• bejaarden begeleiden en oefenen met de
gerontechnologische apparaten

• multi professioneel teamwork
(therapeuten, verpleegsters, studenten,
patiënten)
• feedback over praktische training

• is in staat om te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen in
verschillende Europese landen

• de student zoekt zelf het verschillende
materiaal en de ontwikkeling op

Competentie
De student:

• bezoekt de fabrikanten

• analyseert het gebruik van gerontechnologie in
ouderenzorg

• de student geeft de bejaarden info over
het gebruik van de computer

• volgt de ontwikkeling van gerontechnologie op, zoekt
naar het onderzoek en onderzoekt dit onderwerp

• probleem gebaseerd leren
• vanuit studiemateriaal

• gebruikt de beschikbare gerontechnologie in
verschillende omstandigheden
• beveelt de beschikbare gerontechnologie aan
bejaarden aan
• evalueert de noodzakelijkheid en het gebruik van
gerontechnologie

• bezoekers uit praktijk, besturen
• studienetwerk
beleid, richtlijnen van verschillende werk-,
leefplaatsen
• simulatie

• geeft feedback over het gebruik van de
gerontechnologie

• groepswerken en onderzoek

• werkt onafhankelijk

• Laboratoriumwerk - praktisch werken
• in verschillende studie-omgevingen:
-

-

werkplaatsen
projectleren in verschillende
omgevingen en praktijkplaatsen
huizen (bv. de onderwijzer en de
student gaan naar het huis van de
bejaarde om te observeren,
suggesties te geven en met
technologie te helpen)
praktische training in instellingen
en thuiszorg waar de
gerontechnologie gebruikt wordt

Evaluatie
Toetsen
examens
simulaties
geschriften
evaluatie groepswerk
zelfevaluatie
de competentie in de praktijk of op school tonen
Vaardigheden demonstratie
Op school
Tijdens hun leerproces in theoretische en praktische lessen – simulatie, praktijkonderzoek, teamwork enz. –. - Kennis
van gerontechnologie breidt eenvoudigweg kennis van een student uit, zodat hij of zij de informatie ook kan gebruiken in
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verschillende studiemodules, en een professional worden
Tijdens de stage
Tijdens hun stages op verschillende plaatsen (verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, rusthuizen, thuissituaties enz.).
Op de werkplaats bezoeken/projecten enz.
- praktijk huisarts
- ziekenhuizen, verschillende soorten eenheden
- verzorgingstehuizen
- rusthuis
- sociale zorg en revalidatiecentra
- dagverzorgingscentra
- mensen thuis bezoeken
- interviews afnemen

3. De stem van bejaarden- wanneer ik je nodig heb om me niet
meer eenzaam te voelen
Studiemodule
De stem van
bejaarden –
Wanneer ik
je nodig heb
om me niet
meer
eenzaam te
voelen

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie
Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook stageplaats)
• op school: door theoretische lessen

De student kent:

• op school: door praktische lessen

• de verschillende beoordelingsschalen

• praktische training: ziekenhuis,
verzorgingstehuis, thuiszorg, dagzorg,
dagelijks ondersteuningsgezelschap of een
andere passende plaats

• de manier om te communiceren en te interageren
met bejaarden in verschillende maatschappelijke
condities

• gevallen
• hoe voor bejaarde mensen een actieve luisteraar te
zijn
• hoe een situatie comfortabel te maken door met
een bejaarde persoon te praten
• hoe om te gaan met vooroordelen jegens
bejaarden

• groepswerken: op school of op het
werkdomein
• projecten
• simulaties
• experten: sociale werkers

Vaardigheden
De student kan:

• vrijwilligers

• verschillende beoordelingsschalen gebruiken

• specifieke cursussen over
maatschappelijke situatie

• de communicatie-manieren die ze theoretisch
aangeleerd hebben oefenen en ontwikkelen
• een goede atmosfeer voor een conversatie
scheppen en geduldig luisteren naar bejaarde
mensen

zelfstudie bv. over de beoordelingen
• het internet, sociale media enz. gebruiken

• een open visie verkrijgen (respect, tolerantie,

20
www.luckyyou.eu

onafhankelijk, individueel) tov. bejaarden

Competentie
De student:
• is verantwoordelijk om de juiste informatie te
vinden om de evaluaties in te vullen
• is ontvankelijk voor feedback in het algemeen
Evaluatie
Examen: mondeling examen, schriftelijk examen
Test vaardigheden op school of op een stage
Evaluatieschalen testen
Zelfevaluatie tijdens de praktijk
Elkaar tijdens de praktijk feedback geven
Permanente evaluatie
Vaardigheden demonstratie
Op school: Ze kunnen het internet gebruiken om de goede evaluaties te vinden, de reguleringen over de kosten enz.
opdat ze het kunnen gebruiken om professioneel te worden.
Ook tijdens de theoretische en praktische lessen op school (rollenspel), kan de student in zijn communicatieve
vaardigheden groeien.
Op de stage:
- ziekenhuis, verzorgingstehuis, thuiszorg, dagzorg, dagelijkse bijstandsfirma
Op de werkplaats bezoeken/projecten enz.:
- ziekenhuis, verzorgingstehuis, thuiszorg, dagzorg, dagelijkse bijstandsfirma
Elders:
- interviews afnemen
- samenwerking met werkers uit de tertiaire sector

21
www.luckyyou.eu

4. Depressie
1. Inleiding – Psychische aandoeningen bij bejaarden
Studiemodule

Geestelijke
gezondheid bij
de bejaarden

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie
Kennis
De student kent:
• wat geestelijke gezondheid betekent
• wat geestelijke gezondheid in het leven
vandaag en in de maatschappij beïnvloedt

Hoe, wanneer en waar

• cursussen op school betreffende
geestelijke gezondheid, ouder worden
en geestelijke gezondheid
• studieschalen (GDS, CGA, Beck
scale, Suicidal Intention Scale, enz.)
• bejaardentehuizen bezoeken.

• de verschillen tussen generaties en hun
percepties op de wereld

• een bejaarde bezoeken die nog
steeds thuis leeft

• de bijzonderheden van communicatie met
patiënten die te maken hebben met
geestelijke gezondheidszorgproblemen

• praktijkgevallen

• de pathologie eigen aan bejaarden
(depressie tov. dementie tov. cognitieve
problemen)
Vaardigheden

• medische instellingen bezoeken die
zorg dragen voor geestelijke
hulpverlening
•geriatrische operaties bezoeken
• non-profit organisaties bezoeken die
zorg dragen voor geesteszieken

De student kan:
• tekenen van depressie, dementie en
cognitieve problemen herkennen
• communicatieve vaardigheden gebruiken,
eigen aan bejaarde personen
• een correct interview afnemen
• een schaal gebruiken en interpreteren
Competenties
De student:
• beschikt over de kennis betreffende welke
geestelijke problemen kunnen optreden bij
bejaarden
• kan zijn situatie evalueren met behulp van
relevante schalen
• herkent problemen en handelt
dienovereenkomstig
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Evaluatie
• gewone discussie over gevallen en over bejaarde mensen die de studenten ontmoetten of over interviews
met de bejaarden

2. De stem van de bejaarden
Studiemodule

De stem van
de bejaarden
leren kennen

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie
Kennis

Hoe, wanneer en waar

• maakt vragenlijsten en gebruikt een
vragenbank.

De student kent:
• de veranderingen bij bejaarde mensen (fysiek,
psychologisch, spiritueel, existentieel)
• de noden van de bejaarden
• de pathologie eigen aan bejaarden
• de persoonlijke geschiedenis en wat de impact
daarvan is op een bejaarde
• verschillende communicatieve vaardigheden

• gebruikt bepaalde schalen (GDS,
CGA, Beck scale, Suicidal Intention
Scale, enz.)
• overlegt met bejaarden waar de
bejaarden elkaar ontmoeten, worden
in verschillende groepen
ondergebracht en komen tot het
besluit dat wat zij denken belangrijk
is en willen dit aan de gemeenten
voorleggen
• bezoeken van bejaardentehuizen

Vaardigheden
• een bejaarde persoon bezoeken die
nog thuis woont

De student kan:
• communicatieve vaardigheden gebruiken,
eigen aan bejaarden (gebruik eenvoudige,
simpele taal bv.: geen woorden gebruiken zoals
cerebraal-vasculaire moeilijkheden, maar
gebruik het woord “beroerte”, signalentaal,
gebruik je handen en pictogrammen, enz.) neem
de tijd opdat ze kunnen verwerken wat je zei,
wees geduldig, enz.
• een correct interview afnemen

• interviews met bejaarden.
• stages/praktisch leren in een
bejaardentehuis of in de thuiszorg
• situaties beoordelen en problemen
herkennen alvorens ze zich voordoen
en de correcte benadering gebruiken
(vragenlijsten, schalen, enz.)

• een schaal gebruiken en interpreteren
Competenties
De student:
• herkent problemen en treedt
dienovereenkomstig op
• herkent wat bejaarden willen en nodig hebben
• gebruikt gepaste schalen
• treedt op wanneer er een risico op een
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probleem bestaat
• integreert verworven kennis in dagelijkse,
echte situaties

Evaluatie
• studenten interviewen een bejaarde en analyseren de resultaten
• met behulp van casestudies, vullen studenten een CGA, GDS, enz. in en interpreteren ze het

3. Preventie
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Positief
denken

Kennis
De student kent:
• de verschillende aspecten in levensstijl die een cruciale
impact hebben op de ontwikkeling van een depressie
• de werkingsmechanismen van een depressie
• de risicofactoren en verschillende symptomen van een
depressie
• de verschillende schalen (GDS, BDS, SIS enz.) om
depressieve symptomen te evalueren
• het belang en effect van een goede slaaphygiëne op
depressie
• het belang en effect van voeding op depressie

Hoe, wanneer en waar
• lessen op school over de
verschillende levensstijl-aspecten, de
werkingsmechanismen van een
depressie, risicofactoren op en
symptomen van depressies, schalen en
verschillende mogelijkheden van
dagelijkse en preventieve acties
• studiemateriaal: e-studie of e learning cursussen
• stages in de thuiszorg-organisaties
opdat ze de gezonde en depressieve
bejaarden kunnen observeren
• het organiseren van projecten,
groepswerk of individuele taken over
de preventie van depressie
• groepsdiscussies over de preventie
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• het belang en effect van sport of fysieke activiteit op een
depressie

van depressie bij bejaarden

• het belang en effect van sociale activiteiten en contacten
over een depressie

• een specialist en een
ervaringsdeskundige over depressies
bij bejaarden uitnodigen

• waar de verschillende mogelijkheden vinden van
dagelijkse en preventieve activiteiten in hun eigen
land/streek/stad

• een gezonde bejaarde uitnodigen om
verschillende vaardigheden in het
echte leven uit te oefenen

• het belang van een professionele relatie in het begeleiden
en ondersteunen van de bejaarden

• andere specialisten uitnodigen opdat
ze hun gedachten over de preventie
van de depressie kunnen delen

Vaardigheden
De student kan:
• informeren en onderwijzen over het werkingsmechanisme
van een depressie
• informeren en instrueren over de verschillende levensstijlaspecten (slaap, voeding, fysieke en sociale activiteiten) die
met een depressie verband houden
• risicofactoren herkennen en symptomen van depressie
herkennen en ermee kunnen omgaan en de
verantwoordelijke personen alarmeren (bijvoorbeeld
familie-artsen)
• schalen gebruiken om een objectieve evaluatie te maken
van de ernst van de depressie
• een professionele relatie opbouwen opdat hij op een
empathische manier kan communiceren
• helpen de positieve factoren in het leven van de bejaarden
te vinden en die te gebruiken voor diens motivatie

• verschillende organisaties
uitnodigen (bv. centra voor senioren,
enz…) die focussen op de dagelijkse
activiteiten met bejaarden en
informatie verkrijgen over de impact
van die activiteiten
• praktische trainingen in deze
organisaties
• oefenen om de verschillende schalen
toe te passen en hen te linken aan een
praktijkgeval
• beoefent de verschillende
communicatieve vaardigheden op
elkaar (rollenspel) alvorens naar de
echte bejaarden te gaan
• bezoekt een bejaarde persoon en
oefent communicatie in het echte
leven

• de bejaarden helpen om de verschillende mogelijkheden
te vinden en te contacteren die te maken hebben met de
dagelijkse preventieve activiteiten in hun eigen
land/regio/stad
Competentie:
De student:
• beschikt over de verworven kennis over de preventie van
depressie bij bejaarden
• De student kan verschillende vaardigheden toepassen om
bejaarde personen te helpen om te voorkomen depressief te
worden
Evaluatie
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• studie van de theorie en preventie van depressie
• permanent observeren van de interesse en de werkmotivatie van de studenten in de groep en bij individuele taken
• de voorstellingen van de verzamelde kennis evalueren
• de communicatievaardigheden tijdens de stage observeren
• de zelfbeoordeling van de studenten aangaande hun kennis en competenties
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4. Zorg
Studiemodule

Zorg dragen
voor een
depressieve
bejaarde

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)

Kennis

• cursussen op school over
ouderenzorg, pathologie, enz.

De student weet :
• bejaardentehuizen bezoeken
• welke specialisten en organisaties er
gecontacteerd moeten worden in geval van een
probleem
• verschillende symptomen en diagnoses
Vaardigheden

• een bejaarde bezoeken die nog
steeds thuis leeft
• stages/praktijkleren in een
bejaardentehuis, een
verzorgingstehuis of een
thuiszorgorganisatie.

De student kan:
• symptomen van een depressie opmerken
• op een adequate manier met de bejaarde
persoon communiceren
• beslissen wat te doen en wie te contacteren

• vragenlijsten en een vragenbank
opstellen.
• studie en gebruik van bepaalde
schalen (GDS, CGA, Beck Scale,
Suicidal Intention Scale, enz.)

• bepaalde schalen gebruiken (GDS, CGA, Beck
scale, Suicidal Intention Scale, enz.)
Competenties
De student:
• handelt dienovereenkomstig wanneer hij een
mogelijke depressie bij een bejaarde opmerkt
• is in staat situaties te beoordelen en problemen
te herkennen alvorens ze zich voordoen en de
juiste oplossing te gebruiken (vragenlijsten,
schalen, contactspecialisten)

Evaluatie
• studenten nemen interviews met bejaarden af en beoordelen hun situatie
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5. Technologie
Studiemodule

Technologie kan
ons gemoed
helpen

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie
Kennis
De student kent

Hoe, wanneer en waar

• Schoolcursussen

• de beschikbare technologie
(toestellen, toepassingen, websites)

• ergotherapeuten die een bepaalde
technologie gebruiken kunnen komen en de
laatste ontwikkelingen uitleggen aan de
studenten

• weet waar informatie te vinden over
nieuwe mogelijkheden

• tentoonstellingen bezoeken over nieuwe
technologie die nuttig is voor bejaarden

Vaardigheden
De student kan:
• een bepaalde technologie gebruiken
• bejaarden inlichten over waarom en
hoe het te gebruiken
Competenties
De student:
• heeft geleerd hoe een bejaarde
persoon in te lichten over
bijstandstechnologie

• presentaties organiseren over
ondersteunende technologie op school, in
een gemeenschapscentrum, een openbare
bibliotheek of een bejaardentehuis
• probleemoplossend leren over technologie
door praktijkstudies (bv. een geval van een
bejaarde vrouw: welke technologische
hulpmiddelen zou je kunnen gebruiken om
het dagelijks leven van die vrouw te
verbeteren en een depressie te vermijden)
• vereenvoudigde handleidingen voor
bejaarden opstellen over technologieën die
gemakkelijk te begrijpen zijn maar alle
nodige informatie bevatten

Evaluatie
• praktijkstudies: analyse van het geval en de situatie, het probleem vinden en een bruikbare technologie
voor de patiënt in kwestie om het probleem op te lossen
• groepsdiscussies over de technologie om te zien of studenten weten waarover ze het hebben en het
daadwerkelijk begrijpen
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5. Cognitie
1. Normale veroudering van de hersenen
Studiemodule

Normale
veroudering van de
hersenen

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lezingen over de veroudering
van de hersenen

De student kent:
• de basis van de cognitieve psychologie
• wat cognitie is
• de cognitieve basisfuncties
• het belang van het opsporen van risicofactoren voor
cognitief verval bij midlife mensen

• video die de cognitieve
achteruitgang toont
• door in deze modules te leren
over het ouder worden van het
centrale zenuwstelsel
• individueel op zoek gaan naar
materiaal beschikbaar op het
internet

Vaardigheden
De student kan:
• informatie vinden over cognitieve functies bij het
ouder worden
• de cognitieve functie beschrijven
• de achteruitgang van de cognitieve functies van de
patiënt opvolgen

• praktijkstudie over het normale
cognitieve ouder worden van de
hersenen
• leren in team
• informatieve documenten
maken: posters
• groepswerk

Competenties
De student is in staat:
• correcte informatie te verschaffen en patiënten en
familie te helpen om de correcte informatie over
breinveroudering te vinden
Evaluatie
Evaluatie van de kennis en vaardigheden door:
• bevraging van de theorie over cognitief verval
• permanente observatie van de interesse en de werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als individueel
• observatie van communicatieve vaardigheden tijdens de stage
• de student vragen een zelfevaluatie op te stellen van hun kennis en competenties
• evaluatie van de presentaties
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2. Neurocognitieve veranderingen bij het ouder worden –
beschrijving van cognitieve processen die verband houden
met de veroudering van de hersenen
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)

Neurocognitieve
veranderingen bij het
ouder worden –
beschrijving van
cognitieve processen die
verband houden met de
veroudering van de
hersenen
2.1. Gekristalliseerde en
vloeibare intelligentie
2.2. Verwerkingssnelheid
2.3. Aandacht
2.4. Geheugen
2.5. Spraakvermogen en taal
2.6. visuospatiale
vermogens/opbouw
2.7. Uitvoerend functioneren

Kennis
De student kent:

• lezingen over neurocognitieve
veranderingen bij het ouder worden,
bv. vergeetachtigheid

• veranderingen in cognitieve functies bij de
bejaarden

• lessen bij experten over het
onderwerp

• het werkmechanisme van cognitieve
regressie
• de risicofactoren en verschillende
symptomen van cognitieve functies
• hoe te differentiëren tussen een normaal
brein dat ouder wordt en abnormale
neurodegeneratieve ziekten
Vaardigheden

• praktische training
• video’s die de cognitieve regressie
tonen
• theoretische analyse
• presentaties over verschillende
soorten onderwerpen
• aandachtstesten
• werk met studiemateriaal
• praktijkanalyse
• presentaties over verschillende
soorten onderwerpen

Studenten kunnen:
• informatie vinden over neurocognitieve
veranderingen bij het ouder worden

• praktische training waarbij taken
toegepast
worden
op
een
verwerkingssnelheid

• cognitieve functies en neurodegeneratieve
ziektes beschrijven
• informeren en onderrichten over het
werkingsmechanisme van cognitie en
cognitief verval
Competenties
De student is in staat:
• de interindividuele verscheidenheid in
cognitieve functies te analyseren
• het probleem te herkennen
• oplossingen voor het probleem te vinden
Evaluatie
Evaluatie van de kennis en vaardigheden door:
• onderzoek van de theorie over het cognitief verval
• permanente observatie van de interesse en de werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als individueel
• observatie van communicatieve vaardigheden tijdens stage
• de student vragen een zelfevaluatie op te stellen van zijn kennis en competenties
• evaluatie van de presentaties
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3. Methodes voor cognitieve beoordeling
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)

Methodes voor cognitieve
beoordeling

Kennis

• theoretische analyse MMSE; MoCA

De student kent:
• internationale cognitieve
beoordelingsmethoden
• de verschillende schalen (MMSE, Clock
drawing test, neuropsychologische testen
enz.) om een cognitieve functie te
evalueren
Vaardigheden

• studenten oefenen communicatie
met de bejaarden
• oefenen met MMSE, MoCA en
Clock drawing tests
• de studenten oefenen hoe cognitie
door verschillende schalen uit te
testen (MMSE, Clock drawing test,
neuropsychologische testen enz.) om
de cognitieve functie te evalueren

De student kan:
• schalen gebruiken om een objectieve
evaluatie te maken van een cognitieve
achteruitgang
• interindividuele verscheidenheid
analyseren in cognitieve functies
Competenties
De student is in staat:
• de noden van patiënten op een cognitief
niveau te analyseren
• cognitieve schalen/testen en resultaten te
gebruiken
Evaluatie
Evaluatie van de kennis en vaardigheden door:
• bevraging van de theorie over cognitieve achteruitgang
• permanente observatie van de interesse en de werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als individueel
• observatie van communicatieve vaardigheden tijdens de stage
• de student vragen een zelfevaluatie op te stellen van zijn kennis en competenties
• evaluatie van de presentaties
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4. Preventie –Activiteiten voor de handhaving van de
cognitieve functie bij oudere volwassenen
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)

Preventieve
activiteiten voor
de handhaving
van de cognitieve
functie bij oudere
volwassenen

Kennis

• lessen over de verschillende
aspecten van de levensstijl en de
verschillende mogelijkheden van
dagelijkse en preventieve activiteiten

4.1. Intellectueel
uitdagende
activiteiten
4.2. Fysieke
activiteiten
4.3.
Maatschappelijke
betrokkenheid

De student kent:
• de verschillende aspecten van de levensstijl die een
cruciale impact hebben op de ontwikkeling van
cognitieve achteruitgang
• het belang en effect van een goede nachtrust op de
cognitie
• het belang en effect van voeding op cognitie
• het belang en effect van sport of fysieke activiteit op
cognitie
• het belang en effect van sociale activiteiten en
contacten op de cognitie
• waar de verschillende mogelijkheden te vinden van
dagelijkse en preventieve activiteiten in hun eigen
land/streek/stad
• het belang van een professionele relatie in het
begeleiden en ondersteunen van de bejaarden met
een cognitieve regressie

• theoretische analyse
• video
• studiemateriaal: e-study or -leren
cursussen
• praktijkanalyse
• presentaties over verschillende
soorten onderwerpen
• praktische training over de
activiteiten van bejaarden voor
cognitieve functies
• studenten oefenen hoe de
bejaarden te onderwijzen over
activiteiten met cognitieve functies
• de verschillende communicatieve
vaardigheden op elkaar beoefenen
(rollenspel) alvorens zich naar de
echte bejaarden te begeven

Vaardigheden
De student kan:
• informeren en onderwijzen over de verschillende en
belangrijke aspecten van de levensstijl (slaap,
voeding, fysieke en sociale activiteiten) die te maken
hebben met cognitie
• het vinden en begeleiden van bejaarden in
verschillende mogelijkheden van dagelijkse en
preventieve activiteiten in hun eigen
land/streek/gemeente
• Communicatie tonen, vaardigheden om de
bejaarden te interviewen en informatie te verzamelen
over fysiologische veranderingen die zich voordoen
bij de bejaarden, alsook tijdig ondersteuning bieden
volgens hun mogelijkheden
Competenties
De student:
• is in staat om gebruik te maken van de verworven
kennis over de preventie van cognitieve regressie bij
bejaarden
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•is in staat om verschillende vaardigheden toe te
passen om ouderen met cognitieve regressie te
helpen om zo lang mogelijk onafhankelijk thuis te
leven

Evaluatie
Evaluatie van de kennis en vaardigheden door:
• bevraging van de theorie over cognitieve achteruitgang
• permanente observatie van de interesse en de werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als individueel
• observatie van communicatieve vaardigheden tijdens stage
• de student vragen een zelfevaluatie op te stellen van hun kennis en competenties
• evaluatie van de presentaties

5. Technologie
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en
competentie

Technologie

Kennis
De student kent:

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lessen over verschillende
gerontechnologische aspecten:
-gehoortechnologie

• de ethische basis van het gebruik van
technologie en hoe ze gebruikt kan worden
voor deze cognities:
• observatie en sensatie
• horen
• visueel
• oriëntatie
• aanraking
• cognitieve vaardigheden
• geheugen
• lange termijn
• korte termijn
• aandacht
• uitvoerend functioneren
• visueel ruimtelijk bewustzijn
• taal
Vaardigheden
De student kan:
• met patiënten communiceren over hoe de
technologie te gebruiken
• de basistechnologie gebruiken
• leren over het gebruik van speciale
technologie
• begeleiding geven aan de patiënt en zijn
familie
• correcte informatie geven en patiënten en
familie helpen met het vinden van correcte
informatie over technologie in verschillende

-visuele technologie
-cognitieve
ondersteuningstechnologie
• beginnen met het onderwijzen van
ethiek en het basisgebruik van
technologie en de voordelen
• de onderwijzer onderwijst het
basisgebruik van technologie
• het opzoeken van informatie op
wetenschappelijke pagina’s op het
internet.
• presentaties over verschillende
soorten onderwerpen
• video’s die de cognitieve
technologie tonen
• praktische lessen om te oefenen en
de verschillende beschikbare
technologie te verkennen
• een specialist demonstreert
speciale technologie
• een korte opdracht om te zien of de
studenten de les die ze kregen over
het gebruik van technologie
begrepen.
• bijvoorbeeld, een kraam met
visuele hulpmiddelen, auditieve
hulpmiddelen, geheugentechnologie,
een aantal tablets of smartphones
uitproberen
• een medische winkel bezoeken
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landen
Competenties
De student:

• de studenten moeten een meeting
of samenkomst organiseren voor
bejaarden in hun buurt om de
bejaarden opties over technologie te
laten onderzoeken

• gebruikt, wanneer nodig, technologie
• zoekt naar informatie
• gebruikt de verworven informatie
• werkt afzonderlijk
•werkt in een groep die zich voorbereidt om als
een verpleger te werken
• maakt een presentatie
• ontmoet een patiënt uit een ander land
• helpt of adviseert de patiënt om informatie op
te zoeken over de kost van technologie in
verschillende landen
• werkt onafhankelijk en verantwoordelijk met
bejaarden in Europa
• zoekt informatie op betreffende het tekort aan
nutriënten in het dieet van een bejaarde.
• spoort nutritionele deficiënties in het dieet van
de bejaarden op.
Evaluatie
• De kennis en vaardigheden evalueren door:
-

Onderzoek naar de theorie van cognitieve achteruitgang
permanente observatie van de interesse en de werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als
individueel
observatie van communicatieve vaardigheden tijdens de stage waarbij de student gevraagd wordt om een
zelfevaluatie op te stellen over zijn kennis en competenties
evaluatie van de voorstellingen

6. De stem van de bejaarden
Studiemodule

Inhoud: Kennis, vaardigheden en competentie

De stem van
de bejaarden

Kennis

Hoe, wanneer en waar (ook
stageplaats)
• lessen over interviews

De student kent:

• lessen over hoe een vragenlijst uit te
werken over cognitie

• de basis van het uitwerken van interviews

• lessen over verschillende
omstandigheden tijdens het interview
en mogelijke probleemoplossingen

• mogelijke cognitieve veranderingen bij het ouder
worden
• de keuze van vragen om of cognitiviteit te beoordelen
• de basis inzake communicatie

• vragenlijsten maken en een
vragendatabank verzamelen
• verschillende communicatieve
vaardigheden met elkaar beoefenen
(rollenspel) alvorens met bejaarden te
communiceren
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Vaardigheden

• een bejaarde bezoeken die nog
steeds thuis leeft

De student kan:

• Interviews met bejaarden

• vragen vervaardigen en een vragendatabank maken

• een samenvatting maken over een
interview

• vragen selecteren en een vragenlijst uitwerken
• positieve communicatieve vaardigheden toepassen
mits communicatie met de bejaarden
• een professionele verhouding uitbouwen opdat
bejaarden op een empathische manier kunnen
communiceren
• een onderzoek uitvoeren
Competenties
De student:
• werkt de resultaten van een onderzoek uit door een
samenvatting van het onderzoek te maken
• brengt mogelijke problemen naar voren
• geeft feedback en zorgt voor een oplossing
Evaluatie
De kennis en vaardigheden evalueren door:
-

een onderzoek van de theorie over cognitieve neergang
een permanente observatie van de interesse en werkmotivatie van de studenten, zowel in groep als
individueel
een observatie van de communicatieve vaardigheden tijdens de stage, waarbij de student gevraagd wordt
een zelfbeoordeling te maken over zijn kennis en competenties
evaluatie van de voorstellingen

35
www.luckyyou.eu

