


Dé opleiding voor POH ouderen in AmsterdamDé opleiding voor POH ouderen in Amsterdam

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee de vraag naar ouderenzorg. Het doel van ouderenzorg isHet aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee de vraag naar ouderenzorg. Het doel van ouderenzorg is

mensen te ondersteunen bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuningmensen te ondersteunen bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuning

helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten.helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten.

Huisartsen in Amsterdam merken in hun praktijk een toename van het aantal ouderen die kwetsbaar zijn doordatHuisartsen in Amsterdam merken in hun praktijk een toename van het aantal ouderen die kwetsbaar zijn doordat

zij vaak meer gezondheidsproblemen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD,zij vaak meer gezondheidsproblemen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD,

somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen en vallen. Deze klachten makensomberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen en vallen. Deze klachten maken

het dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede zorg en steun nodig. Inholland Academy voorziet in deze behoeftehet dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede zorg en steun nodig. Inholland Academy voorziet in deze behoefte

met de opleiding POH ouderen Amsterdam.met de opleiding POH ouderen Amsterdam.

NB: ook belangstellenden van buiten regio Amsterdam zijn van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding.NB: ook belangstellenden van buiten regio Amsterdam zijn van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding.

ProgrammaProgramma

In het kader van het landelijke programma Beter Oud is in Amsterdam een Alliantie Kwetsbare Ouderen

gevormd die zich heeft gebogen over de inzet van POH ouderen in de huisartsenpraktijk. De Alliantie is een

samenwerking tussen onder andere CHAGZ, GAZO, ROHA, SAG en MedZZO en wordt aangeduid met

Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa).

De AHa heeft een propositie geschreven (Propositie POH ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam,

versie 23 maart 2018), waarin o.a. de taken en de resultaatgebieden van de POH ouderen Amsterdam staan

beschreven.

De POH ouderen Amsterdam:

borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld en de medisch kwetsbare

ouderen in zorg zijn. Stemt deze zorg voortdurend af met de wijkverpleging indien aanwezig

borgt medicatieveiligheid, doet jaarlijks en bij schakelmomenten (na ziekenhuisopname, aanpassing

medicatie na polikliniekbezoek) het voorwerk en de afronding ten behoeve van realisatie van de

medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker. Is op de hoogte van werkelijk gebruik

checkt en borgt continuïteit van transfer zorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate

transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis

regelt tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen

faciliteert advance care planning, bereidt het gesprek voor zodat huisarts uiteindelijk het gesprek met de

patiënt kan voeren

werkt samen met sociaal domein en ondersteunt de mantelzorger. Is eerste aanspreekpunt voor sociaal

domein en mantelzorger, zorgt voor toeleiding naar bijv. Welzijn Op Recept

Dagdeel 1; Introductie POH ouderenDagdeel 1; Introductie POH ouderen

Welkom en ontvangst

Uitleg taken, verantwoordelijkheden en positionering POH ouderen

Ouderen in Amsterdam; leefwereld van ouderen, vitaliteit, kwetsbaarheid

Visie op ouderenzorg (huisartsenzorg, wijkzorg) en zelfmanagement

Uitleg eindopdracht
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Dagdeel 2; Ouderen in beeld en in zorgDagdeel 2; Ouderen in beeld en in zorg

In kaart brengen en screenen van ouderen (75+)

Basiskennis Geriatrische reuzen deel 1: gestoorde mobiliteit en stabiliteit (sarcopenie, duizeligheid en

vallen), ondervoeding (SNAQ65+), gestoorde communicatie (horen en zien) en incontinentie

Hanteren van en oefenen met screeningsinstrumenten

Beoordelen van medische kwetsbaarheid, overleg met huisarts

Inschakelen en samenwerken met de wijkzorg en POH/POH-GGZ/POH-IZ

Uitleg praktijkopdracht: oefenen met screening

Dagdeel 3; Methodisch werkenDagdeel 3; Methodisch werken

Basiskennis Geriatrische reuzen deel 2; psychisch stoornissen (dementie, depressie, delier)

Nabespreken van praktijkopdracht; screening kwetsbaarheid en inschakelen zorg

Opstellen zorgplan

ICPC codering, SOEP Registratie in HIS

Dagdeel 4; MedicatieveiligheidDagdeel 4; Medicatieveiligheid

Polyfarmacie bij ouderen

Belang van medicatieveiligheid

Zelfmanagement en therapietrouw

Medicatiebeoordeling volgens protocol; farmacotherapeutische anamnese en analyse

Dagdeel 5; Transmurale zorgDagdeel 5; Transmurale zorg

Consequenties van transfer huis-ziekenhuis/GRZ-thuis

Regelen tijdelijke bedden, ELV, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen

Via e-learning; wet- en regelgeving rondom transmurale zorg (zorgfinanciering, Wmo2015, Wlz, wet Zorg

& Dwang)

Dagdeel 6; SamenwerkenDagdeel 6; Samenwerken

Advance care Planning (voorbereiding)

Mantelzorg, voorkomen overbelasting

Dagdeel 7; KwaliteitszorgDagdeel 7; Kwaliteitszorg

Samen werken aan kwaliteit

Sociaal domein; Welzijn op Recept

Dagdeel 8; IntervisieDagdeel 8; Intervisie

Intervisie/ bespreken praktijkervaringen

Evaluatie en diplomering
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ResultaatResultaat

Na afloop van de opleiding heb je uitgebreide kennis en vaardigheden opgedaan om de rol van POH ouderen in

de huisartsenpraktijk te vervullen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een diploma van

Inholland Academy.

ToelatingToelating

De opleiding is bestemd voor POH ouderen die in Amsterdam werkzaam zijn of gaan zijn in de huisartsenpraktijk.

Je beschikt over een relevant hbo-diploma, zoals Verpleegkunde, POH, Social Work (Maatschappelijk Werk)

en/of Fysiotherapie. Wanneer je niet over één van deze genoemde vooropleidingen beschikt, kan een intake-

assessment plaatsvinden.

NB: ook belangstellenden van buiten regio Amsterdam zijn van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding.NB: ook belangstellenden van buiten regio Amsterdam zijn van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding.

Praktische informatiePraktische informatie

Locaties en startdataLocaties en startdata

Diemen, woensdag 8 maart 2023

DuurDuur

De opleiding bestaat uit 8 dagdelen van 4 uur (contacturen). In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor 1

dagdeel per 14 dagen. Naast de contacturen zal de deelnemer enige uren zelfstudie verrichten (= afhankelijk van

de beginsituatie van de deelnemer) en praktijkopdrachten uitvoeren.

InvesteringInvestering

€ 1.300 tot € 1.860 (vrijgesteld van BTW, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, na inschrijving ontvang je

mogelijk een korting op de maximale cursusprijs van € 1.860)

TypeType

opleiding

NiveauNiveau

post-hbo
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Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Pauline van Vegten

opleidingscoördinator

Stel je vraag aan PaulineStel je vraag aan Pauline

 06 2966 6230

 gsw.academy@inholland.nl

Waarom kies je voor Inholland Academy?Waarom kies je voor Inholland Academy?

Durf jij te leren? Zet de stap bij Inholland AcademyDurf jij te leren? Zet de stap bij Inholland Academy

Kennis verdiepen. Verborgen talenten ontdekken. Kritisch kijken naar je vak en de toekomst daarvan.

Inspirerende mensen ontmoeten. Anders in je werk staan: met meer zelfvertrouwen, energie en vakmanschap.

Dat doet leren met je.

Leren vraagt om durfLeren vraagt om durf

Durf jij te leren, ook als je al jaren aan het werk bent? De arbeidsmarkt van nu vraagt om wendbare professionals.

Want een baan voor heel je leven, die bestaat niet meer. Inholland Academy helpt jou in beweging te blijven en bij

te leren, te proberen, te experimenteren en misschien soms wel af te leren. Zodat jouw persoonlijke ontwikkeling

blijft aansluiten bij de ontwikkeling van je vak. Spannend? Ja. Totdat je de drempel over bent.

Wij kennen jou persoonlijkWij kennen jou persoonlijk

Inholland Academy benadert jou als professional, maar vooral als mens. Wij begrijpen dat jij moet schakelen als je

na een drukke werkdag naar een lesbijeenkomst komt. Of dat je gezin soms meer aandacht vraagt dan een

opdracht. Onze docenten en studieadviseurs helpen je om van jouw opleiding een succes te maken. Ze denken

mee als je twijfelt of als je vastloopt. Maar ook als je juist meer in je mars hebt en je vleugels wilt uitslaan. Dat

doen ze met aandacht en merkbaar plezier, want ze houden van hun vak.

Kwaliteit maken we samenKwaliteit maken we samen

Werkvelden veranderen snel. Onze opleidingsprogramma’s zijn daarom niet in beton gegoten. De lesstof is

actueel en sluit precies aan op wat jij morgen nodig hebt in je werk. Inholland Academy heeft een ruim aanbod

van gecertificeerde post-hbo opleidingen. En dat aanbod groeit, zodat we kunnen blijven inspelen op nieuwe

ontwikkelingen. Kwaliteit bereiken we door samen te werken: met experts uit het werkveld, met lectoraten van

hogeschool Inholland en met andere kennispartners.
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