
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betreft: brandbrief inzet en financiering praktijkondersteuner-ouderen (poh-ouderen) 
 

 

Hooggeachte heer De Jonge,  

 

Namens de Nederlandse Vereniging van Praktijk Ondersteuners (NVvPO) en de afdeling 

praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van de V&VN luiden wij de noodklok 

rondom de inzet en financiering van de praktijkondersteuners (poh) voor ouderen, die 

werkzaam zijn in de huisartsenvoorziening.  

 

Toenemende zorgvraag 

De poh-ouderen houdt zich bezig met alle medische en verpleegkundige zorg rondom de 

kwetsbare en co-morbide ouderen1. De laatste jaren neemt de druk op de ouderenzorg van 

de huisartsenvoorziening toe. Mensen worden ouder en hebben hierdoor zorg nodig. 

Tegelijkertijd ontstaat een toenemende zorgvraag van ouderen door de afbouw van de 

verzorg- en verpleeghuizen en substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Ook andere 

ontwikkelingen leiden ertoe dat de complexe zorgvraag door ouderen in de huisartsenpraktijk 

en bij het gezondheidscentrum sterk stijgt2.  

 

Inzet praktijkondersteuners-ouderen  

In de zorg voor kwetsbare ouderen staat het streven naar behoud en herstel van 

functioneren, zelfredzaamheid en ervaren van kwaliteit van leven voorop3. De poh-ouderen 

en de huisarts werken samen met relevante andere zorg- en hulpverleners, zoals 

bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. In tegenstelling tot de wijkverpleegkundige kan de poh-

ouderen ook ingezet worden als er geen directe zorgvraag is. Daarmee vervult de poh-

ouderen een belangrijke preventieve en signalerende rol bij medisch kwetsbare ouderen.  

De poh-ouderen functioneert op hbo-niveau, heeft een aanvullende opleiding ouderenzorg 

voor de eerste lijn gevolgd en pakt deze rol op als specialisatie. De poh-ouderen kan een 

poh zijn met of zonder verpleegkundige achtergrond. Beiden zijn in staat kwalitatief  

 
1 Zie bijlage 1, Rol en taken van de POH-ouderen 
2 Zie bijlage 2, De belangrijkste ontwikkelingen VTV 2018 
3 NHG, Laego, LHV. Visie huisartsenzorg voor ouderen; Samenwerken aan persoonsgerichte zorg [internet], 
2017 
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verantwoorde zorg te bieden en zijn opgeleid conform het competentieprofiel. 

Praktijkondersteuners ouderen werken volgens het functieprofiel, dat tot stand is gekomen in 

overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties4 en gewogen door een onafhankelijke 

organisatie. Tijdens de loopbaan van de poh wordt veel aandacht geschonken aan 

nascholing en velen staan ingeschreven in een kwaliteitsregister.  

 

Rol zorgverzekeraar bij inzet poh-ouderen 

Ondanks het competentieprofiel en functieprofiel, dat in gezamenlijk overleg van de 

veldpartijen tot stand is gekomen, zien we als beroepsverenigingen al enkele jaren dat 

zorgverzekeraars – zonder nadere aanleiding - opleidingseisen stellen aan 

praktijkondersteuners. Zo verwacht Menzis dat de poh-ouderen een verpleegkundige op 

Hbo-niveau is of hiervoor wordt opgeleid. Als beroepsverenigingen krijgen we hier veel 

vragen van leden en zorggroepen over. Ook maken leden zich zorgen over het behoud van 

hun functie. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de zorgverzekeraar bepalen wie gekwalificeerd 

is om ingezet te worden als poh-ouderen, terwijl de huisartsenvoorziening de kennis en 

kunde heeft om de juiste skill-mix in te zetten gezien de patiëntenpopulatie. Als 

beroepsverenigingen zien we dat door de eisen van de zorgverzekeraars, competente 

praktijkondersteuners, die jarenlange ervaring hebben als poh-ouderen, nu niet meer als 

zodanig mogen worden ingezet. Van onze leden ontvangen wij signalen dat hierdoor de zorg 

voor de kwetsbare ouderen mogelijk in de knel komt.  

 

Financiering poh-ouderen door zorgverzekeraar 

Een ander zorgelijk punt betreft de financiering van de poh-ouderen. De financiering is, 

afhankelijk van de zorgverzekeraar, ingedeeld in segment 2 of 3. Dit geeft geen continuïteit 

en blijft afhankelijk van inclusie-eisen van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn niet 

consequent en eenduidig in de benadering van de bekostiging poh-ouderen. Iedere 

zorgverzekeraar kent een andere norm, waardoor de verschillen bijzonder groot kunnen zijn. 

Waardevolle initiatieven voor de kwetsbare ouderen opgezet door de huisartsenvoorziening 

kunnen bovendien plotsklaps weer beëindigd worden als huisartsenvoorzieningen na twee 

jaar minder ouderen in hun praktijk blijken te hebben.  

Als beroepsverenigingen roepen we u op een structurele financiering van de zorg voor de 

kwetsbare ouderen in de eerste lijn te realiseren, aangezien de ouderenzorg chronische zorg 

is en als zodanig bekostigd dient te worden.  

 

Zorg voor de kwetsbare ouderen, zorg voor voldoende poh-ouderen 

De toenemende druk op de huisartsenvoorziening stijgt enorm en vaststaand feit is dat dit 

alleen nog maar zal groeien. Bij ELAA (Amsterdam) heeft men de propositie van de poh-

ouderen binnen de integrale zorg Amsterdam onderzocht5. Daaruit blijkt dat minstens 0,25 

fte poh-ouderen per normpraktijk nodig zijn. Afhankelijk van de samenstelling van de 

patiëntenpopulatie (achterstandswijk, lage SES, veel psychische klachten, etc.) lijkt een 

grotere inzet van de poh-ouderen geëigend om de zorg voor de kwetsbare ouderen in de 

nabije toekomst te kunnen waarborgen.  

 

 
4 Het functieprofiel wordt opgesteld door de Stichting Sociaal Huisartsen Fonds (SSFH) en gewogen door een 
onafhankelijke organisatie.  
5https://www.elaa.nl/images/Ouderenzorg/Propositie_POH_Ouderen_binnen_integrale_ouderenzorg_Amster
dam.pdf 



 

Conclusie  

De huisartsenvoorziening is de spin in het web voor de zorg voor de kwetsbare ouderen en 

houdt de zorg toegankelijk en betaalbaar. De poh-ouderen zorgen er mede voor dat ouderen 

zo goed mogelijk worden geholpen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven na een 

ziekenhuisopname of bij andere calamiteiten. Als beroepsverenigingen doen we een 

dringend appel op u om de ervaren, gekwalificeerde poh-ouderen, te blijven inzetten in de 

huisartsenvoorziening om deze zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen voortzetten. Voorts 

concluderen wij dat de zorg voor de kwetsbare ouderen een basisfunctie is in de 

huisartsenvoorziening, die ook op deze wijze gefinancierd moet worden, zodat we in de 

toekomst deze zorg professioneel kunnen blijven uitvoeren.  

 

Uiteraard zijn we graag bereid in een persoonlijk gesprek deze brief nader toe te lichten.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur van de NVvPO,  Namens het bestuur van de V&VN, 

afdeling praktijkverpleegkundigen en 

praktijkondersteuners, 

 

 

Petra Portengen MBA     G. van Vulpen 

Directeur / Voorzitter     Voorzitter 

  



Bijlage 1, Rol en taken van de poh-ouderen 

 

De poh-ouderen houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting 

en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder patiënten met 

chronische aandoeningen. Het leren omgaan met beperkingen, de bevordering van 

zelfredzaamheid en leefstijlbeïnvloeding zijn belangrijke aandachtspunten. Ook het 

cardiovasculaire risicomanagement wordt aan de POH gedelegeerd. De POH werkt 

grotendeels geprotocolleerd, met dien verstande dat zij daar in geëigende gevallen 

beargumenteerd van af mag of moet wijken. Daarnaast speelt de POH dikwijls een 

rol in de samenwerking met wijkteams en andere zorgverleners6, hoewel de 

praktijkondersteuner/huisartsenpraktijk veelal als eerste wordt ingeschakeld en op 

basis van signalering vanuit het huisartsendossier. Hierdoor is er op voorhand een 

beter inzicht en sluit de wijkverpleging op een later tijdstip aan.   

De rol en de taken van de POH-ouderen zijn in de afgelopen jaren aangepast aan de 
behoefte in betreffende praktijk. Om inzichtelijk te krijgen welke werkzaamheden de POH-
ouderen in de dagelijkse praktijk uitvoert, heeft de NVvPO in samenwerking met de V&VN-
afdeling PVK/POH een onderzoek onder POH-ouderen uitgezet. In het totaal hebben 555 
POH-ouderen gereageerd en gaven aan dat zij zich dagelijks bezighouden met de volgende 
taken:    

- Signalering en/of case-finding 
- Huisbezoeken 
- De autonomie van de ouderen centraal zetten 
- Signaleren van de draagkracht/-last en behoefte van de mantelzorger  
- Maken, coördineren en monitoren individueel zorg(leef)plan 
- Assessment afnemen. Denk hierbij aan: Trazag, Easycare, GOUD, GFI, RAI et 

cetera 
- Onderhouden contacten samenwerkingspartners 
- Inzetten van gevalideerde meetinstrumenten  
- Organiseren van het Multidisciplinair Overleg (MDO) 
- Onderhouden van de sociale kaart  
- Coachen andere hulpverleners zoals verzorgenden en mantelzorgers  
- Herkennen van ouderenmishandeling 
- Herkennen risico’s en gevolgen van polyfarmacie  
- Bespreken einde leven behandelwensen (Advance Care Planning) 
- Regelen van eerstelijnsverblijf 
- Regelen CIZ-aanvraag  
- Palliatieve zorg zoals begeleiding terminale fase,  
- (Oncologische) zorg zoals begeleiding ouderen met (doorgemaakte) kanker  
- Op individueel niveau ondersteunen van mensen om hun leefstijl aan te passen in 

combinatie met e-health//de gecombineerde leefstijlinterventie 

- Preventie valrisico; een verhoogd valrisico verkleinen door bijvoorbeeld het 
inschakelen van een (geriatrische) fysio. In 2019 is een toename van het aantal 
valincidenten vastgesteld door het Expertisecentrum VeiligheidNL (monitort 
slachtoffers op de eerste hulp), waarbij 12 ouderen per dag overlijden ten gevolge 
van een val.  

  

 
6 Rapport POH Transitie, april 2017 
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Bijlage 2, De belangrijkste ontwikkelingen VTV 2018 

 
Verdubbeling van het aantal mensen met dementie 
Het aantal mensen met dementie neemt in het Trendscenario 2040 toe van 154.000 in 2015 
tot 330.000 in 2040. Hoewel er andere aandoeningen zijn die in absolute zin (veel) vaker 
voorkomen, heeft dementie een grote impact op de volksgezondheid. In 2040 is het de 
aandoening die de meeste sterfte en de hoogste ziektelast veroorzaakt. Dementie is een 
syndroom dat veroorzaakt kan worden door verschillende aandoeningen. De meest 
voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ongeveer 60-70 procent van 
alle gevallen). 
 
Meer thuiswonende en meer alleenstaande mensen met dementie 
Volgens het NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg woont 
ongeveer 70 procent van de mensen met (beginnende) dementie thuis. Van deze groep 
thuiswonenden woont ongeveer 40 procent (ongeveer 80.000 mensen) alleen. Het aantal 
alleenwonende ouderen neemt tussen nu en 2040 sterk toe, met bijna 800.000. Uitgaand 
van gelijkblijvend beleid, zal de trend dat mensen met dementie langer thuis wonen de 
komende decennia door te zetten. Bovendien zullen mensen met dementie ook vaker dan nu 
alleen wonen. 
 
Meer mensen met een migratieachtergrond met dementie 
Het aantal ouderen met een migratieachtergrond met dementie stijgt de komende jaren 
waarschijnlijk sneller dan het aantal ouderen met dementie met een Nederlandse 
achtergrond. Hoewel het gaat om een relatief kleine groep, lijkt dementie onder ouderen met 
een Marokkaanse, Turkse en of Surinaams-Hindoestaanse achtergrond verhoudingsgewijs 
drie tot vier keer vaker voor te komen dan onder ouderen met een Nederlandse achtergrond. 
Dementie zit bij deze groepen vaak nog in de taboesfeer, waardoor er laat hulp gezocht 
wordt. 
 
De impact van dementie op de samenleving en de gezondheidszorg zijn aanzienlijk 
Dementie heeft een grote impact op het leven van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. De zorg is intensief, vooral in de latere fasen van de aandoening. Omdat 
mensen met dementie langer thuis blijven wonen wordt er ook vaker een beroep gedaan op 
mensen buiten de zorg, zoals buren, partners, familieleden, vrienden en de politie bij 
dwaalgedrag. De zorguitgaven voor mensen met dementie nemen toe van 6,6 miljard euro in 
2015 naar 15,6 miljard in 2040. Het gaat hierbij om zowel specialistische zorg, 
verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, maar ook om thuiszorg en dagbesteding. 
Dat is een stijging van 135 procent en betekent een gemiddelde jaarlijkse toename van 
3,5%. Deze toename wordt voor het grootste deel verklaard door de vergrijzing. 
 
Toenemende druk op informele zorg 
De druk op de mensen die mantelzorg geven zal naar verwachting toenemen. Die druk is nu 
al hoog, zeker voor mantelzorgers van mensen met dementie: van hen voelt één op de zes 
zich zeer zwaarbelast of zelfs overbelast. Het verlenen van mantelzorg voor mensen met 
dementie is intensief en wordt zwaarder naarmate de ziekte vordert, zeker als mantelzorgers 
er alleen voor staan. Daarnaast zal het aantal 50-64 jarigen per 85-plusser in de toekomst 
halveren. Dit betekent waarschijnlijk dat het aantal potentiële mantelzorgers afneemt. Wat dit 
betekent voor de vraag naar formele zorg is nog onbekend. 
 
Toenemende druk op formele zorg 
Het aantal mensen met een indicatie voor intensieve psychogeriatrische zorg 
(zorgzwaartepakket 5) zal toenemen van 76.000 in 2015 naar 165.000 in 2040. Doordat 
mensen met dementie de komende decennia langer thuis zullen wonen, zal de zorgvraag op 
moment van opname in het verpleeghuis vaak complexer zijn dan voorheen. De toename 



van het aantal thuiswonende mensen met dementie veroorzaakt ook een toenemende druk 
op onder andere de huisartsenzorg, thuiszorg, extramurale zorg door specialisten 
ouderengeneeskunde, en acute zorg. Die druk is nu al hoog, mede door bestaande 
personeelstekorten in de ouderenzorg en (wijk)verpleging. 
 
Geriatrische syndromen vergroten kwetsbaarheid ouderen 
Het aantal oude ouderen (80+) neemt toe. Hiermee zal ook het aantal ouderen met één of 
meer geriatrische syndromen stijgen. Geriatrische syndromen (geriatric giants) zijn 
(gezondheids)problemen die relatief vaak bij ouderen voorkomen. Het gaat hierbij, naast 
geheugenproblemen en dementie, onder andere om vallen, gezichts- en gehoorstoornissen, 
beperkingen in het dagelijks functioneren, incontinentie, depressie, eenzaamheid en 
polyfarmacie (het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd). De meeste ouderen 
hebben één of meerdere geriatrisch syndromen. Een aantal geriatrische syndromen komt 
vaak in combinatie met elkaar voor, zoals dementie met incontinentie en beperkingen in het 
dagelijks functioneren. Een stapeling van geriatrische syndromen vergroot de kwetsbaarheid 
van ouderen. 
 
Multimorbiditeit leidt tot complexe zorgvraag 
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd 
(multimorbiditeit) toe. Het percentage mensen met twee of meer chronische aandoeningen 
stijgt van bijna 25 procent (4,3 miljoen mensen) in 2015 naar 30 procent (5,5 miljoen 
mensen) in 2040. Hierdoor zullen er meer ouderen met een complexe zorgvraag zijn. 
 
 
 


