Donderdag 29 oktober 2020
Congrescentrum ReeHorst, Ede

Neurologisch onderzoek:
tools, trucs en tips
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Masterclass voor niet-neurologen over
het hoe en waarom van klinisch neurologisch onderzoek

“Het opfrissen van uw klinische blik loont!”
De afgelopen jaren is vaak gevraagd nog eens de achtergronden en de uitvoering van het
neurologisch onderzoek de revue te laten passeren. Voor veel zorgverleners is het lang geleden dat
daar systematisch aandacht aan werd besteed, terwijl neurologische problemen in de dagelijkse
praktijk vaak voorbijkomen. Daarom deze masterclass over het neurologisch onderzoek.
De scholing bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op hoe je een efficiënt en
probleemgericht neurologisch onderzoek moet uitvoeren en er conclusies uit kunt trekken.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het onderzoek van cognitie en gedrag, oogbewegingen,
tonus, motoriek en coördinatie.
Het tweede deel is probleemgericht en gaat vooral over hoe je neurologische symptomen herkent en
interpreteert. Hierbij worden sprekende voorbeelden van klassieke neurologische beelden getoond
en besproken waaronder taalstoornissen, ruimtelijke oriëntatiestoornissen, het geheugen en
problemen met bewegen.
Na het volgen van deze masterclass bent u in staat goed basaal neurologisch onderzoek uit te voeren
en kunt u een aantal klassieke beelden goed herkennen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u
snel op.
De masterclass is te volgen als op zichzelf staande nascholing, maar u kunt deze uiteraard ook
combineren met het symposium ‘Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens’ op vrijdag, dit jaar
met als thema ‘De complexe ‘therapie-resistente’ patiënt; wanneer standaardbehandeling niet meer
voldoende is’.

Aanvang masterclass 15.30 uur (registratie en ontvangst vanaf 15.00 uur), afsluiting rond 20.30 uur.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABC1, NVKG en NVvP.
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend
accreditatie aangevraagd
Docenten
Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog
prof.dr. Berry Kremer, neuroloog
beiden afdeling Neurologie UMCG

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 149
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór
de bijeenkomst € 179
U kunt zich inschrijven via de agenda op www.scem.nl
Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden
Datum en locatie
Donderdag 29 oktober 2020
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24, 6727 LM Ede
(betaald parkeren)
Tijdens de masterclass houdt SCEM zich aan 1,5 meter
afstand door middel van aanpassingen in zaalopstelling,
registratie, pauzemomenten, eventuele stands e.d.
Hierdoor kan de noodzakelijke anderhalve meter afstand
ook tijdens de bijeenkomst worden aangehouden
Informatie
0345 - 57 66 42 / scem@scem.nl
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

32659

Doelgroep
Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters,
(ouderen)psychiaters en andere geïnteresseerden

