Medische Basiskennis Hbo
Medische Basiskennis vormt de ondergrond
van elke vorm van medisch handelen. Om
verantwoord te kunnen werken in de medische
en natuurgeneeskundige praktijk is kennis
over de werking van het menselijke lichaam,
de oorzaken en het diagnosticeren van
afwijkingen en ziekten van groot belang. Alleen
met voldoende kennis op dit gebied ben je in
staat om mensen daadwerkelijk te helpen,
zowel door middel van het uitstippelen van
een behandelplan, als door het adviseren en
toepassen van verschillende therapievormen en
het adviseren van natuurlijke geneesmiddelen.
Een goede medische basiskennis op Hboniveau stelt je tevens in staat om tot een betere
communicatie te komen met artsen, specialisten
en andere hoger geschoolde werkers in de
gezondheidszorg.
Deze cursus op het niveau van Hoger beroepsonderwijs bestaat uit twee modulen. In module I
worden de organen, lichaamsfuncties, lichamelijke
aandoeningen, alsmede reguliere diagnose- en
therapeutische methoden behandeld. De opzet
van deze module is nagenoeg gelijk aan de cursus
Ziektenleer en Anatomie. Bestudering van deze
module stelt je in staat om lichamelijke gezondheid en ziekten op een professionele manier te
kunnen benaderen.
In module II wordt onder andere aandacht besteed
aan aspecten van de professionele beroepsuitoefening en beroepshouding, menswetenschappen,
maatschappij en gezondheidszorg, psychologie
en psychische stoornissen, de omgang met en de
rechten van de patiënt, de invloed van ziekte op
het sociale functioneren, filosofie en basisprincipes
van de natuurgeneeswijzen, vormen van gezondheidszorg, alsmede veel gebruikte farmaceutische
geneesmiddelen en de invloed van voeding op
ziekte en genezing. Daarnaast wordt uitgebreid
aandacht besteed aan methoden om je studie zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze cursus
komt in grote lijnen overeen met de theoretische
Hbo-opleiding voor verpleegkunde.

Tijdens de studie ontvang je elke maand zowel
een les van module I als van module II. Wanneer je
in het bezit bent van het diploma Ziektenleer en
Anatomie krijg je vrijstelling voor het volgen van
module I van deze opleiding. Voor meer informatie
daarover kun je contact opnemen met je studiebegeleider tel. 077-3076600 of secretariaat@sorag.nl
DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Tijdens deze Hbo-opleiding wordt zowel het
lichamelijke als het psychische functioneren en
de daarbij optredende aandoeningen, het diagnosticeren en behandelen hiervan, de reguliere
behandelmethoden en farmaceutische geneesmiddelen, de alternatieve behandelmethoden en
de wijze van benadering van de patiënt uitgebreid
behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de
sociale gevolgen van het ziek zijn, de beroepshouding van de therapeut en het proces van efficiënt
en doelgericht studeren.
STUDIEDUUR
12 maanden bij 2 lessen per maand
STUDIEBELASTING
8 tot 10 uur per week bij 2 lessen per maand
OMVANG
1663 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
toegankelijk vanaf mbo-niveau
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
kosteloos na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief
van deze cursus onze website www.sorag.nl

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

