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Deze e-learning is ontwikkeld en wordt aangeboden door Cohesie; een organisatie waar alle 

huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg 

bundelen die de individuele praktijken overstijgt. KOH werkt al jaren op onderdelen samen 

met Cohesie. KOH kan deze e-learning van harte aanbevelen.  

 

– De e-learning is voor iedereen beschikbaar.  

– Aanmelden: https://www.cohesie.org/scholing/.  

– Kosten: € 37,50.   

 

Omschrijving 

Dagelijks horen we nieuws over corona. Soms is het lastig om door de bomen nog het bos 

te zien en die informatie eruit te filteren die van belang is voor jouw werk. 

Deze e-learning neemt je mee in de achtergronden van het virus en geeft inzicht in 

hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt. Ook op het moment dat de pandemie het nieuws 

niet langer domineert, blijft de ziekte COVID-19 een wezenlijk onderdeel van het 

nieuwe normaal in de huisartsenpraktijk. Deze e-learning gaat voorbij de waan van de 

dag en geeft je de benodigde kennis voor de (na)zorg en voorlichting van deze nieuwe 

patiënten. 

Inhoud 

De e-learning is een verdiepende scholing die door het uitleggen van de achtergronden van 

het virus maakt dat je het ziektebeeld beter begrijpt. Na het volgen van deze scholing kun je 

de berichtgeving over het virus en de keuzes die gemaakt worden in het beleid, beter 

duiden. 

Programma 

1. Wat is een virus? 

2. Het ziektebeeld COVID-19 

2.1 symptomen 

2.2 het beloop 

2.3 anatomie longen en wat er gebeurt tijdens infectie 

2.4 verhoogd risico op ernstige ziekte 

2.5 kinderen 

2.6 testen 

3. Behandeling 

3.1 symptomatische behandeling 

3.2 geneesmiddelen en COVID-19 

3.3 de gevolgen 
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4. Besmettelijkheid en beleid 

4.1 besmettelijkheid 

4.2 beleid 

5. Epidemiologie 

6. Triage 

Doel 

Na het volgen van deze e-learning ken je: 

• de verschillende stadia van het ziekenbeeld COVID-19 

• de behandelmogelijkheden en hoe het nieuws hierover te duiden 

• de besmettelijkheid en hoe we die kunnen beïnvloeden 

• de epidemiologie en hoe te kijken naar alle grafieken en getallen 

• de aandachtspunten bij triage bij een COVID verdachte patiënt 

De scholing wordt afgerond met een eindtoets. 

Docenten 

Léon Henskens, huisarts in huisartsenpraktijk Venlo-Zuid 

Lieve Knarren, internist acute geneeskunde VieCuri 

Gerlinde Nillesen, triagist Cohesie HAP Noord-Limburg 

Tessa Versteegde, huisarts niet-praktiserend, nascholingscoördinator Cohesie 

 


