
 

 

 

 

Kenmerkende beroepssituaties 

 

 Kenmerkende beroepssituaties Opleidingsperiode-stage 

1  De (oudere) patiënt met polyfarmacie  PG/Som 1e jaar PG/Som 3e jaar  

(incl. consultatie eerste lijn)  

2  De (oudere) patiënt met buikklachten  PG/Som 1e jaar  

3  De (oudere) patiënt met gewichtsverlies  PG/Som 1e jaar  

4  De (oudere) patiënt met huidziekten/huidproblemen  PG/Som 1e jaar  

5  De (oudere) patiënt met een wond  PG/Som 1e jaar  

6  De (oudere) patiënt met (chronische) pijn  PG/Som 1e jaar  

7  De (oudere) patiënt met incontinentie (urine en/of faeces)  PG/Som 1e jaar  

8  De (oudere) gevallen patiënt  PG/Som 1e jaar  

9  De (oudere) benauwde patiënt  PG/Som 1e jaar  

10  De (oudere) verwarde patiënt  PG/Som 1e jaar  

11  De (oudere) patiënt met een verlaagd bewustzijn  PG/Som 1e jaar  

12  De (oudere) patiënt met neurologische uitval  PG/Som 1e jaar  

13  De (oudere) patiënt met koorts  PG/Som 1e jaar  

14  De (oudere) patiënt in de stervensfase  PG/Som 1e en 3e jaar  

(incl. consultatie eerste lijn)  

15  De (oudere) patiënt met probleemgedrag  PG/Som 1e jaar Stage Ambulant, 2e jaar 

PG/Som 3e jaar  

(incl. consultatie eerste lijn)  

16  De als problematisch ervaren familie/vertegenwoordiger  Stage Ambulant, 2e jaar Geriatrische 

revalidatie, 3e jaar PG/Som 3e jaar  

(incl. consultatie eerste lijn)  

17  De (oudere) patiënt met geheugenproblemen  Stage Ambulant, 2e jaar  

18  De (oudere) patiënt met somberheid  Stage Ambulant, 2e jaar  

19  De (oudere) patiënt met angst  Stage Ambulant, 2e jaar  

20  De overbelaste mantelzorger  Stage Ambulant, 2e jaar  

Geriatrische revalidatie, 3e jaar  

21  De (oudere) patiënt met eenzaamheidsproblematiek  Stage Ambulant, 2e jaar 

22  De wantrouwende / achterdochtige (oudere) patiënt  Stage Ambulant, 2e jaar  

23  De (oudere) patiënt met een verslaving  Stage Ambulant, 2e jaar  

24  Revalidatie van de (oudere) patiënt met neurologische 

aandoening  

Geriatrische revalidatie, 3e jaar  

25  De revaliderende (oudere) patiënt na orthopedische ingreep  Geriatrische revalidatie, 3e jaar  

26  De revaliderende (oudere) patiënt met verminderde algehele 

conditie  

Geriatrische revalidatie, 3e jaar  

27  De (oudere) patiënt met een doodswens  Stage Ambulant, 2e jaar PG/Som 3e jaar 

(inclusief consultatie eerste lijn)  

28  Actieve participatie in kwaliteitscommissie  PG/Som 3e jaar  



 
 

 

 

 

Beroepsactiviteiten 
 

 

1. uitvoeren van een geriatrisch assessment;  

2. opstellen en (doen) uitvoeren van een behandelplan;  

3. uitvoeren van spoedeisende ouderengeneeskunde;  

4. advance care planning;  

5. beoordelen van wilsbekwaamheid;  

6. omgaan met onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkingen;  

7. communiceren met patiënt/systeem;  

8. samenwerken met andere zorgprofessionals;  

9. regie voeren en samenwerken in multidisciplinaire teams;  

10. efficiënt en effectief organiseren van eigen werkzaamheden; 

11. samenwerken met management;  

12. participeren in zorg- en behandelketens als specialist ouderengeneeskunde;  

13. participeren in en bijdragen aan kwaliteitsbewaking van zorg en behandeling;  

14. bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ouderengeneeskunde en –zorg;  

15. optreden als ambassadeur voor het vak en de ouderen in de maatschappij. 

 

 

Het kader geeft de kenmerkende beroepssituaties en de beroepsactiviteiten van het 

basisjaar aan. 


