


POH op het gebied van palliatieve en oncologischePOH op het gebied van palliatieve en oncologische
zorgzorg
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Met de opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk leg jij hiervoor eenMet de opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk leg jij hiervoor een

goede basis.goede basis.

ProgrammaProgramma

De opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk duurt 9 maanden en

bestaat uit 13 themabijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:*

Palliatieve/oncologische zorg in de huisartsenpraktijk: medische kennis, ziektebeelden, diagnostische

mogelijkheden en behandeling

Methodisch werken en palliatief redeneren bij veelvoorkomende palliatieve/oncologische zorgproblemen

De ondersteunende rol van de praktijkondersteuner, in nauwe samenwerking met de huisarts, in de

preventieve-, diagnostische-, behandelings-, palliatieve-, terminale fase en de nazorg

Palliatieve zorgregistratie in de huisartsenpraktijk

Het ontwikkelen van een protocol voor de palliatieve/oncologische zorgvrager in de huisartsenpraktijk

Ontwikkelen van een visie op de ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan

met eigen emoties

Kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, coping stijlen, rouw- en

verliesbegeleiding

Advanced Care Planning

Kwaliteitsdenken

Intervisie

Kwaliteitszorg in de eigen praktijk

*De docenten zijn experts uit het veld die inspelen op de actualiteiten, de themabijeenkomsten worden hierop

afgestemd.

Leren in de praktijkLeren in de praktijk

Om praktijkopdrachten te kunnen maken, is een werk- of stageplaats nodig met de mogelijkheid voor externe

oriëntatie Naast theorie en praktijk is er aandacht voor de individuele leerlijn. Aan de hand van twee

persoonlijke/professionele leerdoelen maak je een eigen leerontwikkeling door.

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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



ResultaatResultaat

Na afronding van deze opleiding:

heb jij jouw kennis op het gebied van intensieve huisartsenzorg vergroot

kun jij de huisarts ondersteunen door patiënten in kaart te brengen en te screenen

kun jij de behoefte aan ondersteuning in beeld krijgen en methodisch werken en registreren

kun jij gesprekken voeren met patiënten en naasten (mantelzorgers, familie en vrijwilligers) in de

verschillende fasen van zorg

kun jij rouw- en verliesbegeleiding geven

kun jij advanced care planning toepassen

kun jij optimaal samenwerken met andere disciplines in het ziekenhuis en in de wijk

kun jij casemanagement in complexe zorgsituaties vormgeven

kun jij reflecteren op jouw eigen beroepsuitoefening

kun jij emoties bespreken

Na een positieve afronding van de opleiding ontvang je het post-hbo diploma Palliatieve en oncologische

praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk. De opleiding wordt ter accreditatie voorgelegd aan het

Kwaliteitsregister V&V (voor 78 PE-punten) en het Kwaliteitsregister NVvPO (voor 12 accreditatiepunten).

ToelatingToelating

De opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk is bedoeld voor:

praktijkondersteuners (somatiek en/of ouderenzorg) met minimaal 2 jaar werkervaring als POH in de

huisartsenpraktijk

Het ondersteuningsgebied intensieve zorg is nieuw. Samen met groepsgenoten ga je onderzoeken hoe je deze

huisartsenondersteuning kunt vormgeven en implementeren. Praktijkondersteuning aan deze groep patiënten

vraagt veel van je. Belangrijk is dat je goed met je eigen emoties kunt omgaan, grenzen kunt aangeven en

ondersteuning bij verwerking kunt ontvangen.

Praktische informatiePraktische informatie

StartStart

Diemen, donderdag 12 oktober 2023

DuurDuur

dertien bijeenkomsten in acht maanden (éénmaal per twee á drie weken van 9:15 – 16:30 uur)

StudiebelastingStudiebelasting

ca. 8-12 uur zelfstudietijd per week (incl. contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van leeropdrachten)

WaardepapierWaardepapier

Voor het ontvangen van het diploma Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

dien je de praktijkgerichte opdrachten met een voldoende te hebben afgerond. De opleiding is geaccrediteerd
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door het Kwaliteitsregister V&V (voor 78 PE-punten) en het Kwaliteitsregister NVvPO (voor 12

accreditatiepunten). Met het diploma kun jij je laten registreren in het kwaliteitsregister van de V&V en de

NVvPO.

InvesteringInvestering

€ 3.520 (vrijgesteld van BTW, excl. ca € 116 literatuur)

TypeType

opleiding

NiveauNiveau

post-hbo

DocentenDocenten

Je krijgt les van ervaren docenten van Hogeschool Inholland en experts uit het palliatieve netwerk/werkveld.

Deelnemer Elna Korver over de opleidingen Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in deDeelnemer Elna Korver over de opleidingen Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de

huisartsenpraktijk en Ouderenzorg in de eerste lijnhuisartsenpraktijk en Ouderenzorg in de eerste lijn

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

‘vinden’ ook aan bod.

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.”
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Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Mies van Amersfoort

opleidingsadviseur

Stel je vraag aan MiesStel je vraag aan Mies

 06 1527 9790 | 088 466 30 30

 mies.vanamersfoort@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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