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MOOC:

De educatieve toolkit is  
ontworpen als Massive Open 
Online Course (MOOC)

Voordelen zijn:

• is toegankelijk vanaf alle 
ICT-apparaten met beveilig-
de toegang tot internet 

• gepersonaliseerde  
tijdmanagement

• gratis

INHOUD:
 
Alle leerinhoud die in deze MOOC 
wordt verstrekt, is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderbouwde 
informatie en kennis op het gebied 
van veroudering, chronische  
nierziekte en aanverwante  
onderwerpen verrijkt met nieuwe 
inzichten over het onderwerp  
verzameld in het door de EU  
gefinancierde project SCOPE* 
*(Screening for Chronic Kidney Disease 
among older People across Europe; 
subsidieovereenkomst nummer 634869) 

Volgende onderwerpen worden 
behandeld in de MOOC op het 
moment van lancering:
• Fysiologische achtergrond bij 

veroudering 
• Veroudering van de nieren en de 

impact ervan op de fysiologie
• Laboratoriumtests om de nier-

functie te schatten met speciale 
aandacht voor  
oudere leeftijd

• Chronische nierziekte op oude-
re leeftijd en de implicatie ervan 
voor complexe zorgmanage-
ment in de klinische praktijk

DOELGROEP:

Studenten geneeskunde en 
studenten in gezondheids- 
sector die betrokken zijn bij de 
zorg voor ouderen, vooral in de 
context van medische zorg.  
Alle zorgverleners geïnteres-
seerd in het onderwerp voor 
voortdurende professionele 
ontwikkeling. 



CURSUSSCHEMA:

• Deelname aan alle drie 
geleverde modules, inclusief 
positieve evaluatie (75%) van 
online zelfevaluatie na elke 
module 

• Verwerking van alle inhoud 
samen met de leervideo‘s en 
ondersteuningsmateriaal

• Discussie met experts van het 
SCOPE Consortium 

• Laatste online evaluatie van 
de cursus 

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

Voor elke cursus wordt een afzon-
derlijk certificaat van deelname 
verstrekt na een positieve zelfeva-
luatie die online kan worden  
afgedrukt. Voor medische  
studenten is een accreditatie voor 
een „keuzevak“ mogelijk, waarbij 
een schriftelijk examen aan  
partneruniversiteiten van het  
SCOPE-project wordt afgelegd 
boven het drempelniveau 

Voor gecertificeerde accreditatie voor medische studenten 
(keuzevak) aanvullend schriftelijk examen bij:

Medizinische Universität Graz, Ben-Gurion University of the Negev,  
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Servicio Madrileno de Salud,  

Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

Drempel voor positieve 
evaluatie voor een keuzevak 
(75% positieve antwoorden)
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