
   
 

UITNODIGING 
 
Scholing Ouderenzorg 
 
Wij nodigen je namens Huisartsenorganisatie Oost Gelderland (HOOG) van harte uit voor de scholing 
Ouderenzorg, die gehouden wordt op dinsdag 10 mei 2022 en dinsdag 6 september 2022, 
beide van 14:00 – 20:00 uur. 
 
Na het volgen van deze scholing heb je je kennis verbreed op het gebied van ouderenzorg en heb je 
praktische handvatten ontvangen om in de praktijk te kunnen toepassen.  
 
In voorbereiding op deze scholing vragen wij aan jou om de Toolkit Advance Care Planning (zie bijlage bij 
deze uitnodiging) door te nemen en een E-Learning te volgen. Je ontvangt voor het volgen van deze E-
Learning vanuit Stichting STEM hiervoor alle gegevens.  
 
Programma  
14:00 – 14:30 uur Inloop 
14:30 – 15:45 uur Workshopronde 1 
15:45 – 16:15 uur Pauze 
16:15 – 17:30 uur Workshopronde 2 
17:30 – 18:15 uur Diner 
18:15 – 20:00 uur ACP en afsluiting 
 
Het is een fysieke scholing, ter verdieping, voor huisartsen en praktijkondersteuners met 
aandachtsgebied ouderen. Je volgt de workshops in groepen. De workshops zijn interactief. 
 
PLENAIR: ADVANCE CARE PLANNING 

                                                                                                                                         
De zorg voor kwetsbare ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis 
wonen, is voor huisartsenpraktijken een uitdaging. 
Hierbij geeft het bespreken van wat zij belangrijk vinden in deze 
laatste levensfase, ten aanzien van zorg en welzijn, verhoging van de 
kwaliteit van zorg aan deze patiëntengroep. 
Hoe denken ze over hun toekomstige zorg en welke situaties willen 
ze voorkomen? 

De, recent binnen HOOG ontwikkelde, Toolkit Advance Care Planning (ACP) geeft handvaten voor het 
voeren van zo’n gesprek. 
 
Aan de hand van theorie en casuïstiek wordt in deze scholing het ACP proces doorlopen en worden de 
deelnemers meer vertrouwd met ACP. De volgende vragen staan centraal; 
-        Hoe voer je met kwetsbare ouderen een goed gesprek over de wensen ten aanzien van de zorg 

rond het levenseinde? 
-        Waarom is het belangrijk zo’n gesprek te voeren? 
-        En wat is hiervoor het goede moment? 
-        Wat is de rol van de huisarts en wat is de rol van de POH hierbij? 
 
Sita Faber, kader(huis)arts Ouderenzorg, en een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) gaan uitgebreid in 
op bovenstaande vragen en zullen de Toolkit ACP als leidraad gebruiken. Vervolgens oefenen we zo’n 
gesprek in twee kleinere groepen met een acteur. 
 
 

https://www.stichtingstem.info/


   
 
 
Workshops 
 

1. MDO en de rol van een Specialist Ouderengeneeskunde  
Van praktijken wordt verwacht dat zij MDO’ s organiseren. We merken dat het nut en de 
noodzaak van MDO’ s niet bij iedereen even bekend is. In deze workshop leer je waarom het 
belangrijk is om een MDO te organiseren en hoe je proactief een patiënt kan bespreken. Hiermee 
voorkom je in een later stadium dat je dan ad hoc moet reageren en op dat moment nog van alles 
moet regelen. 
En wat is dan de meerwaarde van de SO in het MDO, wat kan hij of zij extra betekenen? Tevens is 
de SO ook naast het MDO inzetbaar voor de patiënt. In deze workshop wordt duidelijk voor 
welke patiënten en bij welke vraagstukken de SO van betekenis kan zijn. 

 
2. Samenwerken met de geriatriefysiotherapie 

In deze workshop leer je waarvoor je een geriatriefysiotherapeut kan inzetten en hoe je samen 
kan werken. Hoe kan een geriatriefysiotherapeut meedenken om een oudere veilig thuis te 
kunnen laten wonen? Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan mobiliteit en evenwicht bij 
de oudere.  
En hoe zit het eigenlijk met de vergoeding? En wanneer zet je wel en geen fysiotherapie aan huis 
in? Ook deze vragen komen aan bod in deze workshop. 

 
3. Ouderen uit andere culturen 

De eerste generatie migranten wordt steeds ouder en sommigen van hen worden afhankelijk van 
zorg. Mantelzorgers van oudere migranten hebben andere opvattingen over het zorgen voor hun 

naaste met dementie. Het accepteren van professionele hulp kan 
bemoeilijkt worden door deze overtuiging. Dementie is in sommige 
netwerken van oudere migranten een onderwerp dat is omgeven door 
taboe en schaamte. Stichting Pharos neemt ons mee in de multiculturele 
achtergrond van ouderen. En na deze workshop hopen we dat je meer 
handvaten hebt om ook deze groep de juiste zorg te kunnen bieden.  

 
Doelgroep  
De scholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners die meedoen met het programma 
Ouderenzorg.  
 
Locatie  
Fysieke scholing. Locatie De Bronckhorst Hoeve – Bronkhorsterweg 1/3, 6971 JA te Brummen.  
  
Kosten  
De kosten van deze scholing bedraagt € 50,- per persoon en wordt met een automatische incasso geïnd. 
De algemene voorwaarden HOOG Academie zijn van toepassing op deze inschrijving.  
 
Aanmelden  
Je kan je aanmelden via deze link. Na inschrijving ontvang je per e-mail een automatische bevestiging 
van deze inschrijving. Je kan je voor 2 van de 3 workshops inschrijven. Graag aangeven bij je aanmelding 
aan welke 2 workshops je deel wilt nemen.  
 
Accreditatie  
Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN en de NVvPO voor 5 punten. Een certificaat is op aanvraag 
beschikbaar. 

http://www.hoogzorg.nl/content/uploads/2018/11/Algemene-voorwaarden-HOOG-Academie.pdf
https://www.formdesk.com/hoog/ouderenzorg_mei_september_2022

