


Word een spil in de zorg voor kwetsbare ouderenWord een spil in de zorg voor kwetsbare ouderen

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig. Tegelijkertijd kampen veel ouderen met (hoog)complexeSteeds meer ouderen wonen langer zelfstandig. Tegelijkertijd kampen veel ouderen met (hoog)complexe

problematiek. Om de ouderenzorg in de eerstelijn goed te organiseren, is een multidisciplinaire aanpak nodig enproblematiek. Om de ouderenzorg in de eerstelijn goed te organiseren, is een multidisciplinaire aanpak nodig en

streven we naar persoonsgerichte zorg. De wijkverpleegkundige (WV) en de praktijkondersteuner ouderenzorgstreven we naar persoonsgerichte zorg. De wijkverpleegkundige (WV) en de praktijkondersteuner ouderenzorg

(POH Ouderen) spelen hierin een belangrijke rol en werken nauw met elkaar samen.(POH Ouderen) spelen hierin een belangrijke rol en werken nauw met elkaar samen.

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn richt zich op de rol van de WV of POH ouderen. Je verdiept je inDe opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn richt zich op de rol van de WV of POH ouderen. Je verdiept je in

onderwerpen als verouderingsproblematiek, kwetsbaarheid, vraagverheldering, vroegsignalering, afstemming inonderwerpen als verouderingsproblematiek, kwetsbaarheid, vraagverheldering, vroegsignalering, afstemming in

de zorg, multidisciplinair samenwerken, MDO, persoonsgerichte zorg, samenwerken met behulp van eende zorg, multidisciplinair samenwerken, MDO, persoonsgerichte zorg, samenwerken met behulp van een

(digitaal) zorgbehandelplan met persoonlijke streefdoelen en projectmatig verbeteren van de kwaliteit van de(digitaal) zorgbehandelplan met persoonlijke streefdoelen en projectmatig verbeteren van de kwaliteit van de

ouderenzorg.ouderenzorg.

ProgrammaProgramma

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn bereidt jou voor op werkzaamheden binnen de eerste lijn. De

opleiding heeft in 2018 een ingrijpende verandering doorgemaakt om nog beter dan voorheen aan te sluiten bij

de huidige ouderenzorg in de eerste lijn.De opleiding is gericht op de competenties uit het functieprofiel

Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) 2018- bijlage 1 Specifieke eindtermen- Zorg voor (Kwetsbare)

Ouderen.

Het programma bestaat uit 13 lesdagen verspreidt over circa 1 dag per maand. De opleiding is opgebouwd uit 42

studieactiviteiten die te maken hebben met vakinhoudelijke kennis van verouderen/verouderingsproblematiek,

interprofessionele samenwerking(svraagstukken) en beleidsontwikkeling. Je leert wat jouw taken zijn en hoe je

de zorg voor ouderen stapsgewijs aanpakt.

De toetsing bestaat uit verschillende praktijkopdrachten die aansluiten bij de praktijkvoering van de deelnemers.

Wat komt aan bod?Wat komt aan bod?

Taken op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn

Complexe ouderenzorg

Meten van kwetsbaarheid

Positieve Gezondheid, zelfmanagement, shared decision making en advance care planning

Methodisch werken met behulp van (zorg diagnostische) vragenlijsten, indicatiestelling

Wet- en regelgeving, overheidsbeleid/ landelijke programma’s ouderenzorg

Verbinding zorg en sociaal domein, sociale kaart, Welzijn op Recept

Eerstelijns verblijf, spoedzorg

Veel voorkomende aandoeningen (Geriatrische Reuzen) en geriatrisch onderzoek

Screening van de functionele status, mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie

Medicatieveiligheid, polyfarmacie, bijwerkingen en therapietrouw

Gewichtsverlies en ondervoeding

Chronische pijn bij ouderen

Motiverende gespreksvaardigheden bij ouderen

Palliatieve en terminale zorg

Dementie, depressie, delier

Communicatie bij onbegrepen gedrag
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Casemanagement dementie

De (overbelaste) mantelzorger

Ouderenmishandeling

Zorg voor migrante ouderen

Slaap en slaapstoornissen

Alcoholverslaving bij ouderen

Transmurale zorgbrug, klinische nazorg en geriatrische revalidatiezorg

Ehealth, digitale toepassingen

Domotica, Het Slimste Huis

ResultaatResultaat

Na afronding van de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn heb je de juiste kennis en vaardigheden om complexe

zorg aan oudere patiënten in de eerste lijn te verlenen. Je kunt planmatig:

persoonlijke streefdoelen gezamenlijk bepalen

vaststellen welke zorg nodig is om die doelen te behalen en welke disciplines of expertise nodig is

de zorg organiseren , coördineren en borgen

Ook ben je in staat een projectplan voor jouw eigen organisatie te schrijven en te implementeren.

De opleiding wordt geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister VenV ter waarde van 78 PE-punten. Ook wordt

de opleiding geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (12 PE punten).

ToelatingToelating

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn is bedoeld voor professionals met:

een diploma wijkverpleegkundige en/of een afgeronde opleiding Praktijkondersteuner in de

huisartsenpraktijk – somatiek

hbo werk- en denkniveau

relevante werkervaring in de ouderenzorg (eerste lijn)

een stage-/werkplaats voor minimaal 8 uur per week

de mogelijkheid om opdrachten op het gebied van ouderenzorg uit te voeren in de praktijk
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Praktische informatiePraktische informatie

Locaties en startdataLocaties en startdata

Diemen, donderdag 23 maart 2023

DuurDuur

13 vierwekelijkse bijeenkomsten in één jaar van 9:15 – 16:30 uur

StudiebelastingStudiebelasting

ongeveer 190 uur (inclusief zelfstudie)

WaardepapierWaardepapier

post-hbo diploma

InvesteringInvestering

€ 3.250 (vrijgesteld van BTW, excl. literatuur)

TypeType

opleiding

NiveauNiveau

post-hbo

DocentenDocenten

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn wordt verzorgd door een ervaren en betrokken docententeam.

Carla Plas

Trainer en coach Carla Plas verzorgt lessen over mantelzorg in de opleidingen Praktijkondersteuning in de

huisartsenpraktijk, Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en VGZ, Ouderenzorg eerste lijn en

Casemanagement Dementie. Binnen de opleiding Mantelzorgconsulent is zij de hoofddocent.

“Ik vind het belangrijk dat mantelzorgers meer en efficiënter aandacht krijgen. Als zij in hun kracht worden gezet,

voelen ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd, houden ze zelf de regie én houden zij het wellicht langer vol.

Deelnemers leren met en van elkaar, bijvoorbeeld door casussen te bespreken. Ik vind het heel leuk om te

werken met door de deelnemers zelf ingebrachte situaties. Dan kan ik aansluiten bij hun eigen leervragen en bij

wat er in de groep gebeurt. Telkens blijkt weer dat deelnemers dat zelf ook fijn vinden.

Met en van elkaar leren gebeurt ook tijdens intervisie. Deelnemers leren hoe ze hun rol stevig kunnen pakken.

Ook leidt intervisie vaak tot meer bewustwording: wat was mijn rol in een situatie? Waarom doe ik wat ik doe? Ik

wil ze graag meegeven dat de antwoorden vaker in henzelf liggen dan ze denken. Wat ik deelnemers ook wil

bijbrengen is dat het in de meeste gevallen verstandig is om niet te snel te reageren. Neem liever even de tijd, ook
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voor de ander. Dit vraagt van ieder mens een ander persoonlijk bewustzijn.

Soms gebeurt er iets speciaals. Een deelnemersgroep die ik tijdens hun opleiding veel mocht zien en begeleiden,

vond de opleiding zo boeiend dat zij samen een ‘huiswerkgroep’ hebben gevormd. Zij waren altijd goed

voorbereid en hadden vaak samen al gezocht naar mogelijke antwoorden op hun vragen. Wanneer ze voor een

les weer op school waren, konden we dus nog wat dieper op de stof en hun vragen ingaan.

Wie mij in mijn werk heeft geïnspireerd, is Francis Mensink. Zij benadrukte dat theorie en praktijk twee

verschillende zaken zijn. ‘Doe niet je stinkende best om de praktijk eruit te laten zien zoals in theorie beschreven

is, en andersom’, zei ze ooit. Want dat zal je blokkeren in je ontwikkeling. In mijn vrije tijd lees ik graag boeken van

Tatiana de Rosnay, maar ik houd ook van koken, fietsen en legpuzzelen. Mijn droom? Het Noorderlicht in IJsland

zien. Wellicht gaat dat in november gebeuren!”

Deelnemer Wendy Kroonsberg over de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijnDeelnemer Wendy Kroonsberg over de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn

Wendy Kroonsberg is praktijkondersteuner ouderen bij huisartsenpraktijk Aemstelwijck in Ouderkerk aan de

Amstel. Ze maakte heel bewust de keuze om na haar opleiding POH Somatiek door te gaan met de post-hbo

opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn.

“Ik werkte als doktersassistente in een huisartsenpraktijk en als triagist op de huisartsenpost. Ik vond het leuk,

maar wilde graag meer uitdaging en verdieping in mijn werk. In de praktijk werd net een CVRM-spreekuur

(Cardio Vasculair Risico Management) opgezet en daar zochten ze een praktijkondersteuner voor. Ik mocht de

POH-opleiding gaan volgen en, met ondersteuning van de huisarts, het spreekuur opzetten. Een enorme

uitdaging waar ik veel van heb geleerd.

In het tweede jaar van de opleiding POH Somatiek merkte ik dat de begeleiding en ondersteuning van oudere

patiënten goed bij mij paste. Ik besloot mijn verbeterplan te richten op de rol van de praktijkondersteuner bij zorg

voor kwetsbare ouderen. Als ik erop terugkijk is het zaadje toen geplant. Hoewel ik mijn werk als

praktijkondersteuner heel boeiend vond, zocht ik meer en meer de uitdaging van de complexe zorg voor ouderen.

En dus heb ik me verder ontwikkeld tot praktijkondersteuner ouderen. Mijn drijfveer is om kwaliteit toe te

voegen aan het leven van anderen, en in het bijzonder ouderen. Hoe kan ik ze helpen het leven te leven dat bij ze

past? Daarvoor moet je verbinding maken. En ze autonomie en regie geven. Wat is wél mogelijk, ondanks een

ingrijpende diagnose? Toen mijn vader in het ziekenhuis lag, zag ik hoe een oudere vrouw op zijn kamer nooit

bezoek kreeg. De vraag naar mezelf was: wie zorgt er in de thuissituatie voor een vrouw zoals zij? Wie helpt haar

bij moeilijke beslissingen? Voor mensen zoals zij wil ik er zijn.

In beide opleidingen is veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren en de

verantwoording te nemen voor je eigen leerproces. Wat je in de praktijk leert, komt terug in de lessen en

andersom. De opleiding gaat diep in op jouw rol als praktijkondersteuner. Welke competenties heb je nodig? Ik

heb mezelf dankzij deze opleidingen nog beter leren kennen. En ik heb geleerd om goed te kijken, vragen te

stellen, humor te gebruiken en vooral oprecht belangstellend blijven, waarbij ik moeilijke gesprekken niet uit de
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weg ga.

De leerstof en opdrachten in de opleidingen sluiten erg goed aan bij de praktijk. Er zijn weleens situaties geweest

in de praktijk die bijna uit het boekje kwamen. Enthousiast ben ik over de persoonlijke aanpak van de docenten.

Je krijgt les van bevlogen mensen die precies weten wat er in de praktijk gebeurt. Ze staan open voor jou als

gelijkwaardige gesprekspartner en halen zo het beste uit je.

In mijn vrije tijd zing ik met veel plezier bij een groot popkoor in Amsterdam en een Nederlandstalig koor in

Velserbroek. Ook ga ik graag op pad met onze kleinkinderen. Daarbij ben ik al 29 jaar vrijwillig weekendmanager

in een Ronald McDonaldhuis en werk ik als mentor bij Stichting mentorschap. Tot slot lees en wandel ik graag, en

droom ik ervan een grote reis te maken met mijn gezin, naar Amerika of Australië bijvoorbeeld.”

Deelnemer Elna Korver over de opleidingen Ouderenzorg in de eerste lijn en Palliatieve en oncologischeDeelnemer Elna Korver over de opleidingen Ouderenzorg in de eerste lijn en Palliatieve en oncologische

praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijkpraktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

Elna Korver heeft in 2019 de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn afgerond en recentelijk de opleiding

Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Waarom ben je verder gaan studeren?

“Als POH-S begeleid ik onder andere diabetes patiënten. Als deze patiënten een ernstige ziekte kregen,

verdween de diabetes op de achtergrond en verdween ik als POH uit beeld. Ik miste heel erg het laatste stukje.

Dit had ik als POH-Ouderenzorg ook. Het houdt zo abrupt op. Ik wil niet meer aan de zijlijn staan en wil ook het

laatste stukje kunnen doen. Daarom ben ik de opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de

huisartsenpraktijk gaan doen!

Mijn collega’s hadden de opleiding al gedaan én raadden deze allen aan. Tijdens het terminale traject werkt de

POH als tandem met de huisarts. We gaan om beurten op huisbezoek en het is fijn om samen te kunnen sparren.

Is palliatieve zorg niet heel zwaar?

Soms is het heel verdrietig, maar het is toch anders als het niet je eigen vader of moeder is. Het is heel fijn als je

voor iemand in zijn of haar laatste fase nog wat kunt betekenen. Als POH doen we veel met zingeving maar ook

op sociaal domein. De huisarts richt zicht vooral op het medisch en psychisch gebied, maar natuurlijk loopt dit

ook door elkaar heen. Als ik een medisch probleem zie pak ik dat natuurlijk op en overleg ik met de huisarts.

Als POH-er doe ik bijvoorbeeld het voorwerk voor het ACP gesprek. Samen met de patiënt én een partner,

familielid of beste vriend(in) bespreken we wat de laatste wensen zijn én zetten dit op papier. De huisarts

bespreekt dit vervolgens nogmaals met de patiënt om het definitief te maken.

Wat heb je tijdens de opleiding geleerd?

Vooral veel over medicatie, maar ook gesprekstechnieken. Het allerbelangrijkste vond ik de ‘wat vind je waar’. Je

hoeft niks te bedenken, want alles is al bedacht. Je moet het alleen kunnen vinden! Tijdens de opleiding kwam dat

‘vinden’ ook aan bod.
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Je hebt twee opleidingen in een korte tijd gevolgd. Wat maakt leren leuk?

Ik vind vooral de voorbereiding en al het lezen enorm leuk. Tijdens de opleidingen heb ik heel veel nieuwe mensen

leren kennen. Interessant om te horen hoe het in andere delen van het land werkt én dan tot de conclusie komen

dat we het in Noord-Holland al goed voor elkaar hebben. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik vind dat we al

heel goed bezig zijn in onze regio.”

Voor meer informatie, inschrijven en algemene voorwaarden:  www.inhollandacademy.nl   088 466 30 30



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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