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KADEROPLEIDING  GERIATRISCHE REVALIDATIE

INLEIDING
Je bent specialist ouderengeneeskunde, physician assistant of verpleegkundig specialist 
en inmiddels enige jaren werkzaam in het gebied van de geriatrische revalidatie. 
Je wordt gevraagd als inhoudelijk deskundige bij diagnostiek, complexe triage vragen, 
het opzetten van of meedraaien in een keten of bij kwaliteitsverbeter-projecten in de 
eigen zorgorganisatie of regionale netwerken. Graag zou je je hierin inhoudelijk en 
persoonlijk verder willen ontwikkelen. Herkenbaar? Dan is de kaderopleiding 
geriatrische revalidatie iets voor jou. Tijdens deze kaderopleiding wordt aandacht 
besteedt aan het verder ontwikkelen van jouw vaardigheden en vergroten van jouw 
expertise op het gebied van de geriatrische revalidatie.

DOELGROEP
De kaderopleiding richt zich op specialisten ouderengeneeskunde (SO) die ten minste 3 
jaar werkzaam zijn als specialist ouderengeneeskunde en in deze periode voor minimaal 
12 uur van de voltijdse werkweek werken in de geriatrische revalidatie.

PILOT DEELNAME PSYSICIAN ASSISTANT EN VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST  
In het kader van de opkomende taakherschikking en verschuivingen in het werkveld 
wordt er binnen de geriatrische revalidatie (GRZ) steeds meer gewerkt met physician 
assistent en verpleegkundig specialisten (PA en VS). Deze PA en VS werken naast en 
samen met de SO en zijn naast het reguliere afdelingswerk tevens op een overstijgende 
wijze bezig met het uitdragen van hun expertise. De rollen die de deze PA en VS 
vervullen hebben veel overeenkomsten met die van de kaderarts GRZ.
Vanuit het werkveld is al langere tijd vraag naar een verdiepende opleiding voor PA en 
VS die qua leer- en onderwijsdoelen sterk overeenkomt met die van de kaderopleiding 
GRZ. Binnen GERION wordt een sterke meerwaarde gezien in de kracht van 
interprofessioneel opleiden en derhalve is besloten om een pilot te starten waarbij er 
zes plaatsen binnen de komende kaderopleiding GRZ beschikbaar zijn voor PA en/of VS.

Voor deelname aan de kaderopleiding GRZ als PA en/of VS zijn dezelfde 
aanmeldingscriteria van kracht als voor kandidaten SO met als aanvulling dat PA/VS 
moet kunnen aantonen over een WO werk- en denkniveau te beschikken. Het Verenso 
register voor kaderartsen is alleen open voor specialisten ouderengeneeskunde. 

DOEL
Het doel van de kaderopleiding geriatrische revalidatie is het vergroten van de 
deskundigheid op het gebied van de geriatrische revalidatie. De kaderarts wordt 
hiermee opgeleid tot expert, consulent en docent voor de medische vakgroep  binnen 
en buiten de eigen zorgorganisatie.
De kaderopleiding is opgebouwd rondom een aantal centrale thema’s die staan voor 
kenmerkende beroepssituaties van de geriatrische revalidatie.

De thema’s zijn Visie en Methodiek (triage en prognostiek, ICF, Behandelcommunicatie 
en regie voering) Beroerte revalidatie, Orthopedische/ Trauma revalidatie, revalidatie bij 
overige aandoeningen (Amputatie, COPD, oncologie, revalidatie bij cognitieve 
beperkingen).
Het onderwijs wordt verzorgd door de stafdocenten en door gastdocenten die expert 
zijn op het betreffende onderwerp. 

 11210PRAKTISCHE INFORMATIE

Uitgebreidere informatie over de kaderopleiding en de aanmeldingscriteria zijn te 
vinden in het opleidingsplan en document kaderopleiding GRZ aanmeldings-
criteria 2021-2022. www.gerion.nl

Toelating geschiedt op basis van geschiktheid, niet op volgorde van aanmelding. 
Aanmeldingen dienen voor 7 juni binnen te zijn. Aanmeldingen die op een later 
moment binnen komen worden doorgeschoven naar een eventuele tweede ronde. 
Een tweede ronde vindt alleen plaats als er na de eerste ronde van 
motivatiegesprekken nog plaatsen beschikbaar zijn. 
De (online) motivatiegesprekken vinden in week 25 en week 26 plaats; bij een 
eventuele tweede ronde worden de gesprekken gepland in week 34.

Astrid Beckers en Anne-Marie Donselaar zijn de stafdocenten voor de 
kaderopleiding. Zij bewaken de actualiteit en kwaliteit van de opleiding. Zij zijn 
bij alle onderdelen van het cursorische deel van de opleiding aanwezig en 
verzorgen ook een deel van de onderwijsprogramma’s. Bij hen kunt je terecht 
voor vragen over de inhoud en de vorm van het onderwijs binnen de 
kaderopleiding.

Om rustig en geconcentreerd te kunnen werken vindt de opleiding plaats in 10 
blokken van 2 dagen - op donderdag en vrijdag - in een goed geoutilleerd 
conferentiehotel: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. 

De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende dagen:

Blok 1 :  9 en 10 september 2021 
Blok 2 : 14 en 15 oktober 2021 
Blok 3 : 25 en 26 november 2021 
lBok 4 : 20 en 21 januari 2022 
Blok 5:  17 en 18 maart 2022
Blok 6 : 16 en 17 juni 2022
Blok 7:  15 en 16 september 2022 
Blok 8 : 10 en 11 november 2022 
Blok 9 : 19 en 20 januari 2023
Blok 10:  9 en 10 maart 2023

Datum: start 9 en 10 september 2021
Locatie: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen € 11.500,-. De kosten voor het 
verblijf in het conferentiehotel, koffie/thee/lunch/diner en cursusmateriaal, zijn 
hierbij inbegrepen. 
Accreditatie Verenso: 80 punten. Accreditatie voor andere beroepsgroepen wordt 
aangevraagd bij desbetreffende beroepsverenigingen. 

Aanmelden via www.gerion.nl
De algemene (annulerings) voorwaarden vindt u op de website: www.gerion.nl)




