Beste praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige en huisarts,
HOOG ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners met het opzetten van ouderenzorg in de
huisartsenpraktijk o.a. door middel van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.
We willen de praktijkondersteuners die werkzaam zijn in de ouderenzorg de kans bieden zich hierin
verder te bekwamen.
Samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), kaderhuisartsen en consulenten heeft de HOOG
Academie een ‘Incompany Module Ouderenzorg voor de POH’ samengesteld die aansluit op de
ouderenzorg in jouw regio.
Het is op dit moment nog niet overal verplicht voor de contracttering van de ouderenzorg, maar dit
kan de komende jaren gaan veranderen.
Een enthousiaste groep van 23 POH’s is deze opleiding op dit moment aan het volgen en wat we
horen is:
“Wow ik doe dit werk al enkele jaren, maar leer zoveel bij!”
“Ik kijk nu weer heel anders naar mijn ouderen”
We weten dat er meer animo voor deze scholing is en willen deze opleiding daarom nogmaals
starten in dit jaar. Wij horen dan ook graag wie er interesse heeft om ook deze scholing te gaan
volgen en wanneer je zou willen starten? Mogelijkheden zijn mei of september 2022.
Graag aan de consulent van jouw regio aangeven, indien je belangstelling hebt, wat je voorkeur
heeft qua startmoment.
Onderstaande ontvang je meer inhoudelijke informatie over deze scholing. De kosten zijn hierin nog
gebaseerd op het prijsniveau van de scholing van 2021 – 2022. Deze kan eventueel hoger uitvallen.
Hier kan je geen rechten aan ontlenen.
Direct aanmelden kan natuurlijk altijd via deze link
Met vriendelijke groet,
Regio HRA: Linette Koster - Noorland lkoster@hoogzorg.nl
Regio HRZu: Esther van den Beld - van Lohuizen ebeld@hoogzorg.nl
Regio HZOA: Petra Teiwes pteiwes@hoogzorg.nl

Incompany Module Ouderenzorg voor de POH
Voor wie
Praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen met een afgeronde POH-opleiding of HBO-V
opleiding.
Waar
De cursus wordt gehouden in de buurt van Zutphen (centraal in de regio). Praktische informatie over
de locatie volgt bij definitieve bevestiging van plaatsing door de HOOG Academie.
Studiebelasting
De scholing bestaat uit 6 lesdagen, waarbij van de deelnemers verwacht wordt dat ze per studiedag
één dag voorbereiding hebben met onder andere een E-Learning.
Toetsing
Tijdens de module schrijf je een praktijkplan en een praktijkverbeterplan. Wanneer de toetsing
positief is afgesloten ontvangen de deelnemers een certificaat.
Accreditatie
Voor deze opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN en de NVvPO.
Kosten
Wij vinden het belangrijk om te investeren in zowel de praktijken als in de ouderenzorg, daarom
heeft HOOG besloten om één derde van de scholingskosten te betalen. Dit betekent dat de kosten
€ 733,- per deelnemer zijn (in plaats van € 1.099,- (kosten zijn gebaseerd op het prijsniveau van
schooljaar 2021-2022. Exclusief de kosten voor de verplichte literatuur).
Verplichte literatuur
Voor deze Incompany modules dien je zelf de volgende literatuur aan te schaffen:
 Boek ‘Protocollaire Ouderenzorg’ (2015), Nederlands Huisartsen Genootschap
 Boek ‘Inleiding in de gerontologie en geriatrie’ (2020), M. Visser
 Boek ‘Toolkit kwetsbare ouderen’ (2017), N. Blijenberg
En verder
Er is plek voor maximaal 25 deelnemers.
Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Wel wordt rekening gehouden met een evenredige
verdeling over de regio’s van HOOG.
Je ontvangt nog definitief bericht na inschrijving of je daadwerkelijk geplaatst bent voor deze
scholing. Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden HOOG Academie van toepassing.

