
Enquête POH-ouderen
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555 POH-ouderen
55% van hen had 1-5 jaar werkervaring.
93% heeft de basisopleiding POH gevolgd.

Opleiding en scholing

Scholing: waar en hoeveel

De niveaus in de vooropleidingen resulteren 
niet in een ervaren verschil in kennis.

Top 3 scholingswensen:

Regionale scholingen samen met de huisarts zorgen voor inzicht in de 
regionale sociale kaart, regionale samenwerkingen en de regionale 
contractuele ouderenzorg met de zorgverzekeraar. 

De belangrĳkste resultaten

POH-ouderen met verschillende 
vooropleidingen
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Het centraal zetten van autonomie van 
ouderen is een belangrijke taak voor 
70% van de respondenten.

% van de respondenten

POH-ouderen kennen een breed 
takenpakket.

5-8 uur
39,6%

9-12 uur 23,4%

>12 uur
21,1%

1-4 uur 15,5%Hoeveel uur zou je per 
jaar aan scholing willen 
besteden?

79% van de ondervraagden wil scholing in een regionale setting.

De helft van de respondenten ervaart ondanks genoten 
cursus, module of opleiding een slechte tot middelmatige 
aansluiting met de praktĳk. 

89% van de respondenten heeft behoefte aan scholing. 

Rouw en verlieskunde

(Oncologische) zorg voor ouderen met 
(doorgemaakte) kanker

Wetgeving van woonverblijfsvormen,
regelgeving WMO, WGBO, wet BIG en 
zorgverzekeringen en vergoedingssystemen
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Oncologische zorg voor ouderen
met (doorgemaakte) kanker

Diversiteit van multiculturele en religieuze voorschriften
Mentorschap bij (verminderde) wilsbekwaamheid

Procedure van palliatieve en terminale zorg
Ouderenmishandeling

Wet- en regelgeving
Rouw en verlieskunde

Chronische pijn
Slechthorendheid en visusklachten

Sociale problematiek bijv. eenzaamheid en armoede
Incontinentie, vallen, mobiliteit en ondervoeding

Sociale kaart in de regio
Polyfarmacie

Delier, dementie en depressie

Welke taken heb je als POH-ouderen? 

Taken

Wie zĳn de POH-ouderen?

Over welke kennis beschik je als POH-ouderen?

geen kennis

uitmuntende kennis

Wie vulden de enquête in?


