E-learning

CURSUS EPILEPSIE EN
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening.
In Nederland heeft ongeveer één op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie.
Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs één op de drie.
Na het volgen van de cursus “Epilepsie en verstandelijk gehandicapten” kunt u diverse
vormen van epilepsie herkennen die bij verstandelijk gehandicapten kunnen optreden.
Ook weet u welke stappen u kunt ondernemen in de behandeling van een epileptische
aanval en bent u bekend met de status epilepticus bij deze patiëntgroep.

Voor wie
Voor artsen bij VG-instellingen, huisartsen die aldaar ANW-diensten verrichten
en Artsen Verstandelijk Gehandicapten (in opleiding).

Basiskenmerken
Kennis gebaseerd op praktische casuïstiek en de richtlijn “Epilepsie”
Geaccrediteerd voor Artsen Cluster 1 (ABC1)
Doorlooptijd cursus 90 minuten. Prijs € 70,- per cursist, voor wie de cursus dan één jaar
beschikbaar blijft. Organisatietarieven op aanvraag bij The Competence Group

Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Hannah Kramer (Waarnemend Huisarts, Regio Leiden/Bollenstreek):

“Nuttige nascholing met praktische tips en mogelijkheid tot verdieping.
De cursus bevat interactieve telefoongesprekken en prachtig filmmateriaal die de verschillende
soorten epilepsie helder in beeld brengt. Deze kennis vult een langbestaand hiaat!”

Opbouw cursus
De cursus start met een pre-toets; dit is een diagnostische toets om vooraf uw
basiskennis vast te stellen. Uw antwoorden worden voorzien van feedback. De cursus
bestaat uit vier verschillende delen. Het eerste deel, met de titel “De eerste aanval”,
start met een inleiding en een praktijkgerichte casus. Daarna volgt de theoretische uitleg
voorzien van video’s die verschillende epileptische aanvallen tonen. Na afloop worden deze
aanvallen geanalyseerd. Binnen de theorie is veel ruimte voor verdiepende informatie.
De andere drie delen van deze cursus kennen een soortgelijke opbouw, waarin casuïstiek
en theorie elkaar afwisselen ondersteund met schema’s, tekeningen en vragen. De cursus
sluit af met een toets, waarmee u uw opgedane kennis kunt testen. Bent u niet geslaagd
voor de toets, dan kunt u deze twee keer herkansen.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd voor Artsen Cluster 1 (ABC1) en baseerd op de richtlijn
“Epilepsie”. Deze richtlijn is geautoriseerd door onder andere de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN),
de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de
Epilepsievereniging Nederland (EVN).

Ontwikkelaars
De cursus “Epilepsie en verstandelijk gehandicapten” is ontwikkeld door drie verschillende
organisaties: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor expertise rond epilepsie,
medTzorg voor huisartsenkennis en The Competence Group voor de educatieve vertaalslag.

Meer informatie
Heeft u vragen of overweegt u gebruik te maken van deze cursus? Neem dan contact op
met The Competence Group, telefoon: 030-256 5625, e-mail: info@competence.biz.
Kijk voor meer informatie over deze cursus op: www.thecompetencegroup.nl/epilepsie-vg.
Kijk voor meer informatie over medTzorg op www.medtzorg.nl.
Kijk voor meer informatie over SEIN op www.sein.nl.

Martijn Ruiten (Medisch Manager / Huisarts / Justitieel Geneeskundige):

“Een zeer prikkelende en informatieve bij- en nascholing
waarbij de scholing zó boeiend is, dat je zonder het te merken
aan het einde van de scholing belandt. Een aanrader!”

