GERIATRIC EDUCATION FOR EMERGENCY
MEDICAL SERVICES (GEMS) BLS
HET AANTAL PATIËNTEN VAN 65 JAAR EN OUDER GROEIT STERK. DAT
HEEFT VOOR JOU ALS ZORGVERLENER GROTE CONSEQUENTIES IN DE
UITVOERING VAN JE FUNCTIE. HET BIEDEN VAN PASSENDE ZORG AAN
GERIATRISCHE PATIËNTEN VRAAGT OM SPECIFIEKE KENNIS VAN DEZE
DOELGROEP. DOOR HET VOLGEN VAN DE GEMS BLS KUN JE VOL
ZELFVERTROUWEN MAXIMAAL BETEKENISVOL ZIJN VOOR DEZE
KWETSBARE DOELGROEP.
RESULTAAT
De toegevoegde waarde van de GEMS zit in het bieden
van een ander perspectief op de benadering en
behandeling van oudere patiënten. Dit houdt in dat je bij
ouderen niet uitsluitend op een enkele aandoening
focust maar oog hebt voor de ‘totale’ patiënt. Je bent in
staat om specifiek op ouderen gerichte zorg te verlenen.

OPZET EN INHOUD
De GEMS biedt uitgebreide kennis, inzichten en
vaardigheden met betrekking tot het verlenen van zorg
aan ouderen. De inhoud van de GEMS is zeer recent
aangepast op de nieuwste ontwikkelingen binnen de
zorg voor ouderen.
Deze cursus bestaat uit een innovatief, interactief
programma waarin presentaties, filmfragmenten en
vaardigheids- en scenariotrainingen elkaar afwisselen.
Het boeiende programma, de speciaal voor GEMS
opgeleide instructeurs en de praktijkgerichte
simulatieruimten en -apparatuur staan garant voor een
groot rendement van de cursus en maken de vertaling
naar je praktijk bijna moeiteloos mogelijk.

•
•
•
•
•

Verandering door veroudering;
Communicatie met ouderen en hun
zorgverleners;
Trauma, bewegingsapparaat en vallen;
Levenseinde;
Verwaarlozing en mishandeling van ouderen.

AFRONDING
De cursus wordt afgesloten met een theoretisch
examen, waarna afgifte van een officieel erkend GEMS
(BLS)-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende
score. Dit certificaat is vier jaar geldig.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Tijdsinvestering

1 dag

Tijden

8.30-16.00 uur

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per groep

Locatie

Ceintuurbaan 2, gebouw 110
3847 LG Harderwijk

Investering

€ 495,00 per deelnemer, vrijgesteld van
BTW (inclusief lunch, cursusmateriaal en
certificering)
Inschrijven via de ROC van je RAV!

De volgende thema’s komen in het afwisselende
programma aan bod:

Accreditatie

ACADEMIE VOOR AMBULANCEZORG
Bezoekadres - Bouw en Infra park - gebouw 110 - Ceintuurbaan 2 - 3847 LG Harderwijk
Postadres - Postbus 1019 - 3840 BA Harderwijk
telefoon (0341) 467 560 - e-mail info@academievoorambulancezorg.nl
www.academievoorambulancezorg.nl

V&VN: 6 punten

