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Inleiding 

In de laatste jaren komt de zorg voor (kwetsbare) ouderen steeds vaker in de huisartsenzorg terecht. 

Dit komt onder andere doordat meer mensen in Nederland oud én steeds ouder worden. Tevens is 

er sprake van afbouw van de verzorg- en verpleeghuizen. Oudere mensen blijven langer thuis wonen. 

Daarnaast is er substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn.  

Kenmerkend voor de groep ouderen is dat naar mate men ouder wordt, het aantal ziekteklachten, en 

daarmee de complexiteit van zorg, toeneemt.  

De bovengeschetste ontwikkelingen vraagt een duidelijke en breed gedragen visie op de 

ouderenzorg in de huisartsenzorg door alle betrokken partijen op het gebied van opleidingen, taken 

en rollen binnen de huisartsenpraktijk en de financiering. 

De beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en V&VN 

Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners (V&VN pvkpo) zien voor zich een belangrijke rol 

weggelegd om de visie op de ouderenzorg, met name gericht op de Praktijkondersteuner Ouderen, 

mede vorm te geven.  

POH Ouderen in de huisartsenzorg 

Binnen de huisartsenzorg is de gespecialiseerde functie Praktijkondersteuner Huisartsenzorg 

Ouderen (POH-O) ontstaan.  NVvPO en V&VN pvkpoh constateren opstartproblemen bij deze nieuwe 

POH-functie. Competenties of taken van de POH-O zijn vaak matig beschreven, opleidingen lopen 

uiteen en de vergoedingen van zorgverzekeraars zijn wisselend.  

De functie van POH-ouderen is niet eenduidig beschreven. Door factoren als specifieke 

cliëntengroep, regionale afspraken met zorgverzekeraars en samenstelling van de diverse functies 

binnen de praktijk stellen huisartsen een eigen takenpakket voor de POH-O vast. 

In het in 2017 opgestelde competentieprofiel van de POH zijn 7 competenties rondom kwetsbare 

ouderen opgenomen. Deze zien wij niet terug in alle basisopleidingen POH. Hogescholen en andere 

opleidingsinstituten bieden de mogelijkheid om aanvullende opleidingen te volgen. Echter, de 

toelatingseisen, inhoud, tijdsduur, competenties en kosten lopen zeer uiteen.  

Om de problematiek goed in beeld te krijgen hebben NVvPO en V&VN pvkpoh in het voorjaar van 

2019 een enquête uitgezet onder hun leden. Deze enquête is door 555 leden ingevuld. De resultaten 

en aanbevelingen zijn in het rapport POH-ouderen in de huisartsenvoorziening, advies van de 

ledencirkel POH-ouderen1 uitgewerkt. 

Conclusie 

De problematiek rond het ouder worden van mensen in Nederland weerspiegelt zich in de 

huisartsenzorg. De druk op de praktijk neemt alsmaar toe. Een eenduidige benadering van deze 

problematiek ontbreekt door vaak grote verschillen in scholing, taakuitvoering en vergoeding 

hiervan. Dit geeft veel onduidelijkheid bij POH’s-O.  

NVvPO en V&VN-pvkpo ziet het als taak om namens deze groep actief bij te dragen aan verdere 

visievorming en concrete uitwerking van functie van POH-O. 

 
1 Rapport POH-ouderen in de huisartsenvoorziening, NVvPO-V&VN pvkpoh, 2020 
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