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DIGITAAL STUDIEMATERIAAL
De uitgave Leerboek ouderenzorg voor verpleegkunde omvat

 dit papieren handboek en digitaal studiemateriaal:

• oefeningen om de leerstof in te studeren

• toepassingen van de leerstof, onder meer via casussen, grafieken en tabellen

• informatie over bestaande projecten

• terminologie

• beeldmateriaal

• actualiseringen.

Toegang tot het digitale studiemateriaal krijg je via deze stappen:

1. Surf naar www.sofialearn.com/app en log in als je al een Sofia-account hebt. Is dat niet 

het geval, klik je op ‘sign up’ en vul je je gegevens in. Klik daarna op ‘complete registra-

tion’ en check je mailbox. Bevestig je account door in de e-mail te klikken op de knop 

‘confirm registration’.

2. Op het online leerplatform klik je in de donkerblauwe linkse navigatiebalk op ‘add 

course’. Op de pagina die dan opent, ruil je de code hieronder in voor toegang tot de 

digitale verrijking bij dit boek.

3. Ben je student? Kies dan je ‘portaal’ of ‘virtuele klas- of lesgroep’ (Nog geen portaal? 

Vraag ernaar bij je docent!)

Opgelet! Bovenstaande code is uniek, strikt persoonlijk en kan slechts één keer omgeruild 

worden voor levenslange toegang.

Problemen met je toegang? 

Vul dan ons contactformulier in op www.sofialearn.com/app/contact, en de helpdesk helpt 

je zo snel mogelijk op weg.

Wil je graag als docent met de verrijking aan de slag? 

Vul dan het contactformulier in op www.sofialearn.com/app/contact of mail naar  

infosofia@acco.be voor meer informatie.


