
 

Als zorgprofessional werk je met mensen met een reumatische aandoening. Soms als beginnend professional, soms als 
ervaren collega. Het actueel houden van de kennis is relevant voor iedereen in ons werkveld! 

 

De EULAR hecht er waarde aan dat alle zorgprofessionals toegang hebben tot kwalitatief goed scholing, gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben Europese zorgprofessionals en wetenschappers gezamenlijk een online 
cursus ontwikkeld: "Health professionals in de reumatologie".  

Deze cursus is in het Engels en bestaat uit 4 generieke en 4 ziekte-specifieke modules, te weten: reumatoïde artritis, 
artrose, fibromyalgie en regionale pijnsyndromen. De generieke modules gaan in op overkoepelende onderwerpen zoals 
evidence-based practice and het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk, Klik hier voor meer informatie over de 
inhoud van deze cursus.  

 

De cursus is toegankelijk voor alle health professionals werkzaam in de reumatologie, dus zowel voor verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers als voor psychologen.  

De cursus duurt ongeveer een jaar en omvat 60 studiebelastingsuren. De cursus wordt afgesloten met een online 
examen. Bij het succesvol doorlopen ontvang je een EULAR certificaat.  

De EULAR biedt deze cursus aan voor €100,- en inschrijven kan vanaf september 2016 via: 
http://www.eular.org/edu_online_course.cfm.  

 

 

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Els van den Ende, onderzoeker van de Sint 
Maartenskliniek en coördinator van de EULAR online course, via e.vandenende@maartenskliniek.nl   

 

 

De EULAR is de Europese organisatie die mensen met reumatische aandoeningen, health professionals en 
wetenschappelijk onderzoek binnen de reumatologie representeert. Voor meer informatie zie www.eular.org.  

 

 EULAR online course  

 “De kennis die wordt aangeboden bij de EULAR online course is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek, waardoor je weet dat je een goede opleiding hebt. In één jaar vergaar je kennis over de 
meest voorkomende reumatische aandoeningen. Voor een zorgprofessional belangrijk om deze 
kennis te hebben, voor jezelf, maar natuurlijk vooral voor de patiënt!”  

 

Yvette Neijland, gespecialiseerd reumaverpleegkundige en projectmedewerker Sint  

Maartenskliniek, voorzitter V&VN 

“Ik ben erg enthousiast over de EULAR online course! Deze zorgt voor gedegen, up to  

date kennis over reumatische aandoeningen, die als basis dient voor de kwaliteit van de zorg gele-
verd door leden van reumanetwerken.”  

 
Wilfred Peter, fysiotherapeut en onderzoeker LUMC en Reade, bestuurslid NHPR.  

http://www.eular.org/myUploadData/files/HP%20web%20overview%20modules_2015.pdf
http://www.eular.org/edu_online_course.cfm
http://www.eular.org

