Cursus Zintuig onderzoek voor JGZ
CZOJ
Datum: 18 en 19 maart 2019
SAO
De Stichting Audiologische Opleidingen (SAO) is een non-profit organisatie die
opleidingen, bijscholing en cursussen verzorgt op het gebied van gehoor en visus.
DOELGROEP
De cursus Zintuigonderzoek JGZ is bedoeld voor iedereen die zich in de
Jeugdgezondheidszorg bezighoudt met gehoor- en/of visusonderzoek.
AANTAL DEELNEMERS
Per cursus maximaal 24, minimaal 14.
PLAATS
FENAC-Bureau, Chr. Krammlaan 2-8, 3500 AX Utrecht, T 030 - 2769902.
CERTIFICAAT
Bij een voldoende toets ontvangt men een certificaat. Bij een onvoldoende toets
kan in overleg met de organisatie een nieuwe toetsdatum worden afgesproken . De kosten hiervan bedragen

€150,DOCENTEN
Dr. ir. A. Bosman, klinisch fysicus audioloog.
Mevr. T. Sjoerdsma, MSc, orthoptiste.
KOSTEN
De deelnamekosten voor de gehele cursus Zintuigonderzoek bedragen € 575,-.
Bij deelname aan alleen de Gehoordag of de Visusdag bedragen de deelnamekosten
€ 325,-. Deze kosten zijn inclusief deelname examen, studiemateriaal, koffie, thee
en lunch.
AANMELDING
Middels het aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven.
(brochure en aanmeldingsformulier zijn te downloaden via de website
van de FENAC, www.fenac.nl, onder opleiding)
INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. N. van Son via
het secretariaat van de FENAC, Postbus 222, 3500 AE Utrecht
T 030 - 2769902, E info@fenac.nl
Stichting Audiologische Opleidingen

CURSUS ZINTUIGONDERZOEK JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Een goed gehoor en een goede visus zijn van groot belang voor de ontwikkeling en
het optimaal functioneren van een kind. Na het volgen van deze bijscholing is men
in staat zelfstandig een gehoor- en visusonderzoek te verrichten bij kinderen vanaf
ca. 4 jaar op een gestandaardiseerde manier.
DOELGROEP
De cursus Zintuigonderzoek JGZ is bedoeld voor iedereen die zich in de
Jeugdgezondheidszorg bezighoudt met gehoor- en/of visusonderzoek.
INHOUD
Anatomie, fysiologie en pathologie van het oog en het oor, methoden en voorwaarden
van onderzoek van de visus en het gehoor en het uitvoeren van een visus- en
gehooronderzoek in een oefensituatie.
WERKWIJZE
De cursus omvat één dag gewijd aan de theorie en praktijk van het gehooronderzoek
en één dag gewijd aan de theorie en de praktijk van het visusonderzoek.
Beide dagen worden afgesloten met een theorietoets met multiple choice vragen.
VOORBEREIDING
Om de cursist in staat te stellen zich voor te bereiden wordt uiterlijk 3 weken voor
de start van de cursus de syllabus opgestuurd inclusief de leerwijzer.
Voor het oefenen van het gehooronderzoek is het noodzakelijk dat de cursisten per
tweetal beschikken over een eigen audiometer.
INSCHRIJVING
Inschrijving voor alleen het gehoorgedeelte of alleen het visusgedeelte is ook
mogelijk. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Binnen enkele weken
na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Is de cursus
volgeboekt, dan ontvangt u hiervan ook bericht. Wanneer door onvoldoende
aanmeldingen de cursus niet doorgaat, krijgt u hiervan ca. 4 weken voor de start
van de cursus bericht en wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort.
ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING
Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering
tot 6 weken voor aanvang van de cursus worden uitsluitend administratiekosten
(€ 50,-) in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang

van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vervangende
deelname is echter mogelijk.

PROGRAMMA

THEORIE EN PRAKTIJK VAN HET VISUSONDERZOEK
18 maart 2019
09.00 uur Ontvangst
Mw. T. Sjoerdsema, MSc
09.15 uur Anatomie, fysiologie en pathologie van het oog
Methoden en voorwaarden van onderzoek van de visus
11.00 uur Pauze
11.15 uur Praktijk van het visusonderzoek in de JGZ. Het werken volgens protocol
11.45 uur Praktijk van het visusonderzoek
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg Praktijk van het visusonderzoek
15.00 uur Pauze
15.15 uur Theorietoets visus (multiple choice vragen)
16:00 uur Evaluatie en afsluiting

THEORIE EN PRAKTIJK VAN HET GEHOORONDERZOEK
19 maart 2019
09.00 uur Ontvangst
09.15 uur Anatomie, fysiologie en pathologie van het gehoororgaan
Dr. ir. A. Bosman
09.45 uur Geluid, audiologie en audiometrie, theorie
10.30 uur Pauze
10.45 uur Methoden gehooronderzoek
11.30 uur Voorwaarden gehooronderzoek
12.00 uur Voorbeelden van Audiogrammen
12.30 uur Lunch
13.00 uur Praktijk van het gehooronderzoek in de JGZ. Het werken volgens protocol
14.15 uur Praktijk van het gehooronderzoek
15.15 uur Pauze
15.30 uur Theorietoets gehoor (multiple choice vragen)
16.15 uur Uitreiking certificaten, evaluatie en afsluiting

