UITNODIGING
BASISCURSUS OUDERENZORG DEEL 1
MAANDAG 21 FEBRUARI 2022
LIVE: 17.30u (MET BROODJES) TOT 21.00 UUR.
VOOR WIE
Huisarts - PA - VS - POH - PVK - assistente ouderenzorg van de dag praktijken, die deelnemen aan
programma Zorg voor Ouderen (en hun vaste specialist ouderengeneeskunde en vaste
wijkverpleegkundige)
--> POH-s: graag de uitnodiging doorgeven aan de vaste wijkverpleegkundige

PROGRAMMA
Kernboodschap: Introductie in de module ouderenzorg
In de komende jaren zal de druk op de (huis)artsenzorg toenemen. Deels heeft dit te maken met de
vergrijzing van de populatie maar ook met de afname van de hoeveelheid zorgprofessionals. Door
gestructureerde regionale samenwerking zal de zorg voor de oudere ook in de toekomst gewaarborgd
blijven terwijl de huisarts overeind blijft.
Leerdoelen
• De deelnemer leert wat de verwachte veranderingen in de gezondheidszorg zullen zijn in de
komende 20 jaar en de impact van de vergrijzing op de zorg en volksgezondheid
• De deelnemer leert wat zijn/haar rol is binnen de module ouderenzorg (per discipline)
• De deelnemer leert wat naast zijn/haar rol in de module, de rol van de andere disciplines is
• De deelnemer krijgt uitleg over communicatie via het KIS, cBoards en krijgt een introductie over
hoe het werkt
• Toekomstvisie DrechtDokters
• De deskundigheidsbevorderings-eisen worden gepresenteerd

INDELING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.00u – Welkom en inleiding
18.05u – Wordt de vergrijzing een probleem?
18.35u – Het programma “zorg voor ouderen”, Rolverdeling POH/PV, HA, SO
19.05u – Pauze
19.15u – Casus 1
19.35u – Communicatie
20.10u – Casus 2
20.30u – Toekomst
20.45u – Afsluiting
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DESKUNDIGEN
•
•
•
•
•
•
•

Yvonne Hogewoning- van der Harten, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
Matthijs Broekman, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
Annemieke van Oostveen, Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerstelijns
Rob van de Ven, Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerstelijns
Fieke van Genderen, coördinerend praktijkverpleegkundige
Jessica Ruisbroek, POH ouderenzorg en geriatrieverpleegkundige
Nathalie Leenheer, POH ouderenzorg en wijkverpleegkundige

ACCREDITATIE
Accreditatie voor 3 punten bij: ABC1, kwaliteitsregister V&V (V&VN), NVvPO, VSR, NAPA, KABIZ

KOSTEN
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

AANMELDEN
•
•

Via de kalender op het intranet
Wijkverpleegkundige: mail naar info@drechtdokters.nl

BEWIJS VAN DEELNAME
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
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