EULAR online course
voor Health Professionals 2017-2018
De EULAR biedt eenjarige, geaccrediteerde online course aan voor health professionals die werken met
patiënten met reumatische aandoeningen
De EULAR
De EULAR (European League Against Rheumatism) is een organisatie die reumatologen, health
professionals, patiënten en onderzoekers vertegenwoordigt van alle landen in Europa. Het jaarlijkse
EULAR congres wordt door meer dan 14.000 mensen bezocht.
Het doel van de EULAR is de behandeling, preventie en revalidatie van reumatische aandoeningen te
bevorderen. De EULAR hecht er daarom waarde aan dat alle zorgprofessionals toegang hebben tot
kwalitatief goede scholing, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben Europese
zorgprofessionals en wetenschappers gezamenlijk een online cursus ontwikkeld.
Online cursus
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 en 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 kosten voor registratie zijn voor het cursusjaar 2017 – 2018
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.
Dertig collega’s in Nederland hebben inmiddels de cursus met succes afgerond!
De EULAR biedt deze cursus aan voor € 115,- ; u kunt zich voor het cursusjaar 2017-2018 tot november
2017 op de volgende manier inschrijven. Ga naar de EULAR site (www.eular.org); kies “School of
Rheumatology”  “EULAR on-line course voor Health Professionals”  “Please register here”.

Accreditatie
In Nederland is de cursus geaccrediteerd voor de beroepsgroepen fysiotherapeuten (60 punten),
verpleegkundigen (64 punten), verpleegkundig specialisten (50 punten) en voor ergotherapeuten,
oefentherapeuten en podotherapeuten (40 punten). De NHPR heeft deze accreditatie aangevraagd; de
EULAR bericht daarom ook de NHPR over de uitslag van het examen. Indien u geslaagd bent voor het
afsluitend examen kunt u uw gegevens die nodig zijn voor het kwaliteitsregister van uw beroepsgroep
mailen naar de NHPR (e-mailadres: SecretarisNHPR@hotmail.com): de NHPR zal ervoor zorgdragen dat uw
accreditatiepunten geregistreerd worden.
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 voor health professionals, via
e.vandenende@maartenskliniek.nl.

