Beroepsactiviteiten uit het Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde
Korte omschrijving per beroepsactiviteit
NB: de onderstaande beschrijvingen zijn geen sluitende definities; voor meer informatie raadpleeg actuele bronnen
Beroepsactiviteit

Omschrijving

1.

Uitvoeren van een geriatrisch assessment

(Hetero)anamnese, psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, functioneel onderzoek,
aanvullend onderzoek, uitmondend in probleemformulering
(methode van werken van SO)

2.

Opstellen en (doen) uitvoeren van een
behandelplan

Op basis van de probleemstelling uit het geriatrisch assessment, een behandelplan opstellen en
(doen) uitvoeren
(methode van werken van SO)

3.

Uitvoeren van spoedeisende
ouderengeneeskunde

Diagnostiek en behandeling bij acute problemen (koorts, benauwdheid, wegraking, etc.)

4.

Advance care planning

Op basis van uitkomsten geriatrisch assessment en wensen van patiënt, in nauw overleg met de
patiënt komen tot een goed advance care plan

5.

Beoordelen van wilsbekwaamheid

Beoordelen van wilsbekwaamheid van de patiënt ter zake, in kader van WGBO en/of in kader van
andere wet- regelgeving zoals BOPZ

6.

Omgaan met onvrijwillige zorg en
vrijheidsbeperkingen

Besluitvorming en communicatie rond beslissingen over onvrijwillige zorg en behandeling en over
gebruik van vrijheidsbeperkingen

7.

Communiceren met patiënt/systeem

Informatie verkrijgen en geven; adviseren; motiveren; ondersteunen/begeleiden; overtuigen van
patiënt en systeem

8.

Samenwerken met andere zorgprofessionals

Informatie verkrijgen en geven (mondeling; schriftelijk: overdracht, verwijs- en ontslagbrief,
consultverslag); motiveren, overtuigen van andere zorgprofessionals over zorg en behandeling
van patiënten

9.

Regie voeren en samenwerken in
multidisciplinaire teams

Leiding nemen in het vaststellen van het multidisciplinair behandelplan en functioneel aansturen
van in het multidisciplinair team aanwezige disciplines

10.

Efficiënt en effectief organiseren van eigen
werkzaamheden

Organisatie van werk:
- efficiënt en effectief dossier voeren
- efficiënt en effectief organiseren van eigen patiëntenzorg
- efficiënt en effectief gebruikmaken van taakdelegatie
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11.

Samenwerken met management

Informatie verkrijgen en geven, motiveren, overtuigen; onderhandelen van en met het
management over visie en randvoorwaarden voor goede zorg en behandeling

12.

Participeren in zorg- en behandelketens als
specialist ouderengeneeskunde

Participatie in ketenzorgnetwerken (CVA-zorg, collum-fractuur-zorg, COPD-zorg, Parkinson-zorg,
dementiezorg, e.d.)

13.

Participeren in en bijdragen aan
kwaliteitsbewaking van zorg en behandeling

Participeren in kwaliteitscommissies zoals een geneesmiddelencommissie, een
infectiepreventiecommissie, een Meldingen Incidenten Cliëntenzorg commissie, een
decubituscommissie, etc.

14.

Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
de ouderengeneeskunde en -zorg

Onderwijs en/of presentaties verzorgen over ouderengeneeskunde en de ouderenzorg aan
professionals
Participeren aan en/of doen van wetenschappelijk onderzoek op terrein ouderengeneeskunde

15.

Optreden als ambassadeur voor het vak en
de ouderen in de maatschappij

Bijdragen positieve beeldvorming ouderengeneeskunde en de ouderenzorg in woord en/of schrift
(presentaties voor niet professionals en presentaties voor professionals buiten de ouderenzorg;
bijdrages in tijdschriften/kranten/social media; vertegenwoordiging van de beroepsgroep in
commissies e.d.)
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