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1 Inleiding 
 
In opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg, met behulp van subsidie van ZonMw, is in 
2012 door Maastricht University / Cahpri een inventarisatie gemaakt van de aandacht voor ouderen en 
ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Als vervolg op dit rapport werd in 2014 door 
het UMCG / Wenckebach Instituut een rapport opgeleverd dat zich richt op de noodzakelijke 
onderdelen over zorg en welzijn voor ouderen in de MBO opleidingen. Het gaat dan met name om de 
opleidingen Helpende zorg & welzijn, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. 
 
In het rapport ‘Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, 
verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn’ staat dat het huidige wo-, hbo- en mbo-
zorgonderwijs in Nederland studenten onvoldoende voorbereidt op de veranderende inhoud van de 
zorg als gevolg van de vergrijzing. Tijdens de behandeling van dit rapport, in de bijeenkomst van het 
onderwijscluster zorg van de btg ZWS op 11 december 2014, bleek het wenselijk dat voor de drie 
genoemde opleidingen een onderwijsservicedocument wordt ontwikkeld. Het document dient te 
faciliteren dat op een min of meer uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de 
noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula. 
 
In dit onderwijsservicedocument wordt er voor de mbo-kwalificaties Mbo-Verpleegkundige, 
Verzorgende-IG en Helpende Zorg en Welzijn de koppeling gelegd tussen competenties voor 
ouderenzorg, genoemde kwalificaties en beschikbare bronnen over ouderenzorg. Het document geeft 
mbo-onderwijs handvatten en bronnen om de noodzakelijke onderdelen over ouderen in het 
curriculum te implementeren.  
 
In dit onderwijsservicedocument staan: 

• Stappenplan voor het implementeren van noodzakelijke onderdelen over ouderen in de 
curricula van de opleidingen Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Helpende Zorg en 
Welzijn. 

• Mbo-Verpleegkundige: koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie Mbo-
Verpleegkundige en beschikbare bronnen over ouderenzorg. 

• Verzorgende-IG: koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie Verzorgende-
IG en beschikbare bronnen over ouderenzorg. 

• Helpende Zorg en Welzijn: koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie  
Helpende Zorg en Welzijn en beschikbare bronnen over ouderenzorg. 
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2 Stappenplan 
 
Het stappenplan is ontwikkeld door de werkgroep Ouderenzorg. Zij hebben in kaart gebracht welke 
stappen nodig zijn om de benodigde competenties met betrekking tot de ouderenzorg te 
implementeren in het onderwijs.  
 
Stap 1 Informeren en motiveren van het docententeam en betrekken werkveld 
Het is van belang alle collega’s te informeren over dit servicedocument en het bijbehorende 
bronnendocument en hen te motiveren om er mee aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat collega’s 
nut en noodzaak inzien van de implementatie van de competenties voor de ouderenzorg in nieuw 
curriculum, BPV en examens. Daarom wordt geadviseerd het werkveld te betrekken en om ook 
informatie te geven over de werkgelegenheid. 
 
Stap 2 Informeren van personen die betrokken zijn bij de opbouw van curriculum 
Het is belangrijk dat de informatie over de ouderenzorg terecht komt bij de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de opbouw van het curriculum en de ontwikkeling van het toets- en 
examenplan. Het is van belang hen te motiveren om de competenties te integreren, dit kan door 
informatie te geven over nut en noodzaak van de competenties voor de ouderenzorg.  
Verder is het van belang dat ook de examenleveranciers worden geïnformeerd, zoals Consortium en 
Prove2Move. 
 
Stap 3 Toets- en examenplan 
Personen en organisaties (o.a. examenleveranciers) die betrokken zijn bij het maken van de toets- en 
examenplannen kunnen vervolgens in kaart brengen hoe de competenties voor ouderenzorg zijn 
opgenomen in het toets- en examenplan. Vragen hierbij zijn: 

• Welke competenties komen voldoende aan de orde?  
• Welke competenties ontbreken of krijgen onvoldoende aandacht? 
• Welke aanvullingen zijn nodig? 
• Hoe kunnen de benodigde aanvullingen worden verwerkt in het toets- en/of examenplan? 

 
Stap 4 Analyse curriculum 
Om een goed advies te kunnen geven, dient eerst het curriculum in grote lijnen te worden bekeken om 
na te gaan waar deze competenties aan de orde kunnen komen. Ditzelfde geldt voor de BPV en 
examinering. 
 
De curriculumontwikkelaars brengen in kaart welke competenties voor de ouderenzorg al zijn 
opgenomen in het curriculum. Vragen hierbij zijn: 

• Welke competenties komen voldoende aan de orde?  
• Welke competenties ontbreken of krijgen onvoldoende aandacht? 
• Welke aanvullingen zijn nodig? 
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Stap 5 Analyse BPV 
De curriculumontwikkelaars brengen in samenwerking met BPV-instellingen in kaart welke 
competenties voor ouderenzorg aan de orde komen tijdens de BPV. Vragen hierbij zijn: 

• Welke competenties komen voldoende aan de orde?  
• Welke competenties ontbreken of krijgen onvoldoende aandacht? 
• Welke aanvullingen zijn nodig? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er tijdens de BPV voldoende aandacht is voor de 

noodzakelijke onderdelen over ouderenzorg? 
 
Stap 6 Zo nodig aanvullen curriculum 
Het is noodzakelijk dat wordt besproken hoe en waar noodzakelijke aanvullingen over ouderenzorg 
geïntegreerd kunnen worden in het bestaande curriculum. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat 
ouderen bij het denkproces worden betrokken. Als blijkt dat er aanvullingen nodig zijn in het 
curriculum om de noodzakelijke onderdelen over ouderenzorg voldoende in de opleiding te integreren, 
kan dit servicedocument en het bijbehorende bronnendocument benut worden om aanvullingen te 
doen in het curriculum. 
 
Het is belangrijk dat eerst de basisvaardigheden worden aangeleerd, bijvoorbeeld in het eerste 
leerjaar en dat daarna de competenties worden aangeleerd op het niveau van een beginnend 
beroepsbeoefenaar. 
 
Stap 7 Betrekken van vakdocenten bij implementatie 
Docenten die de beroepsgerichte vakken geven waarin ouderenzorg aan de orde komt informeren en 
betrekken bij de implementatie van de benodigde competenties voor ouderenzorg. Geef informatie 
over waar welke competenties aan de orde komen en waar ze aanvullende bronnen kunnen vinden. 
Het bronnendocument dat is gekoppeld aan dit servicedocument kan benut worden en verder worden 
uitgebreid. 
 
Voor de opleidingen Mbo-Verpleegkundige en Verzorgende-IG is het belangrijk dat ouderenzorg aan 
de orde komt bij alle branches, oftewel bij VVT, GHZ, GGZ en ZH (ZH is alleen van toepassing voor 
Mbo-Verpleegkundige). Hierbij is het belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de 
vakgroepen/docenten om overlap te voorkomen. Dit zou men als volgt kunnen organiseren: eerst 
geeft de vakgroep VVT/geriatrie invulling aan de leerlijn op basis van de competenties voor de 
ouderenzorg en vervolgens doet deze vakgroep een voorstel voor de implementatie van de 
competenties voor de ouderenzorg aan de vakgroepen GHZ, GGZ en ZH. Op deze manier wordt de 
inhoud goed op elkaar afgestemd. 
 
Bij Dienstverlening is het belangrijk dat alle beroepsgerichte docenten op de hoogte zijn van dit 
document. Wenselijk is dat ook de AVO-docenten (Algemeen Vormende) kennisnemen van dit 
document. 
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Stap 8 Kennisdelingsbijeenkomsten 
Het is belangrijk dat er een netwerk wordt opgezet om landelijke kennis met elkaar te delen, 
ervaringen uit te wisselen en goede voorbeelden met elkaar te delen. Door op landelijk niveau 
informatie met elkaar te delen, blijven noodzakelijke onderdelen over ouderenzorg in opleidingen 
actueel en kunnen ook trends en ontwikkelingen worden gedeeld, zodat het curriculum wat betreft 
ouderenzorg actueel blijft. 
  



 

3 Mbo-Verpleegkundige 
 
In dit hoofdstuk staat tabel 1 met daarin de koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie Mbo-Verpleegkundige (Mbo-VP) en 
beschikbare bronnen over ouderenzorg. De koppeling tussen competenties voor ouderenzorg en de kwalificatie Mbo-Verpleegkundige is gebaseerd op 
het document ‘Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de verpleegkundige opleidingen: bachelor en MBO niveau’ (Hoogerduijn & Schuurmans, 
2014)1. Verder staan er in de tabel de beschikbare leermiddelen, opmerkingen en suggesties. 
 
Verwijzing naar leermiddelen ouderenzorg 
In de tabel is de informatie in de kolom ‘verwijzing leermiddelen ouderenzorg’ zoveel mogelijk op dezelfde manier weergegeven. In verband met de 
kwetsbaarheid van verwijzingen naar internetsites worden de naam van de bron, hoofdpagina website en zoekterm vermeld. Zo zijn de bronnen het 
langst te vinden. Let wel, bij het zoeken met de zoektermen, kan het zijn dat de bron niet gelijk bovenaan staat, maar als 2e of 3e wordt genoemd bij de 
zoekresultaten.  
Als de bron niet te vinden is door te zoeken op de website, wordt vermeld ‘naam van de bron, zie ‘specifieke link naar bron’.  
Bij verwijzing naar de gehele website staat er: ‘naam organisatie, website’.  
In de kolom worden geen leermiddelen van uitgevers genoemd. 
 
Hoofdthema’s ouderenzorg 
Het overzicht van de competenties voor ouderenzorg is erg uitgebreid, vandaar dat de projectgroep de belangrijkste thema’s ten aanzien van 
ouderenzorg in kaart heeft gebracht. Deze thema’s zijn: 

• Bejegening en communicatie 
• Zelfmanagement en eigen regie 
• Vraaggericht werken 
• Participatie en zelfredzaamheid/samenredzaamheid 
• Kwaliteit van leven en welbevinden 
• Cliëntveiligheid versus kwaliteit van leven en welbevinden 
• Onbegrepen gedrag 

                                                      
1 Hoogerduijn, J., & Schuurmans, M. (2014). Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de verpleegkundige opleidingen: bachelor en MBO niveau. 
Rapport. Nederland, Den Haag: ZonMw.   
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• Dementie 
• Technologie, kennis van: 

- inzet van ICT-toepassingen/domotica en beeldbellen bij de zorg en ondersteuning aan ouderen 
- verschil tussen hoe makkelijk studenten met ICT en domotica omgaan en hoe moeilijk dit voor ouderen kan zijn. 
- hoe je ouderen kunt simuleren tot en ondersteunen bij het gebruik van ICT/domotica/beeldbellen.  
- hoe ICT/Domotica/beeldbellen bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid van de oudere of aan een betere kwaliteit van zorg en 

ondersteuning. 

 
Bronnenbestand 
De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de 
herziene kwalificatiedossiers Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering. In het overzicht zoekt u op kwalificatiedossier, kwalificatie, 
onderwerp en inhoud. Het bronnenbestand bevat meerdere links naar leermiddelen voor ouderenzorg, zie http://www.mboraad.nl/?page=1917 
 
 
Actuele informatie 
Op onderstaande sites is veel actuele informatie te vinden m.b.t. ouderenzorg: 

• www.vilans.nl 
• www.beteroud.nl/ouderen 
• www.zorgvoorbeter.nl, als u zich abonneert op de nieuwsflits wordt u op de hoogte gehouden van aanvullingen en nieuws op deze website. 
• www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html, informatie over ouderenparticipatie. 
• www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten, tips voor een betere beeldvorming onder studenten. 
• www.kennispleinchronischezorg.nl 
• www.innovatiekringdementie.nl 
• www.actiz.nl 
• www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html  
• www.nkop.nl/ 
• http://www.vgn.nl/toolkitouderen, informatie over het verouderingsproces van mensen met een verstandelijke beperking. 
• www.serioussoap.nl 

http://www.mboraad.nl/?page=1917
http://www.vilans.nl/
http://www.beteroud.nl/ouderen
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.actiz.nl/
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html
http://www.nkop.nl/
http://www.vgn.nl/toolkitouderen
http://www.serioussoap.nl/
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Tabel 1 Koppeling competenties voor ouderenzorg met kwalificatie Mbo-Verpleegkundige en beschikbare bronnen over ouderenzorg 
 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 

Mbo-
Verpleegkundi
ge 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

Nr. Competentiegebied 1: Zorgverlener  
1 heeft kennis van demografische ontwikkelingen, 

landelijk en mondiaal. 
(1.3 demografische kenmerken, zoals 
levensverwachting, statistische gegevens, invloed 
omgevingsvariabelen, genetica, woonsituatie 
ouderen, sociaaleconomische situatie ouderen en 
relatie met gezondheid, allochtone ouderen) 

Te koppelen 
aan B1-K1 V&V 

- Rapport ‘Naar nieuwe zorg en 
zorgberoepen, de contouren’ van Dr. M. 
Kaljouw en Dr. K. van Vliet, 
www.rijksoverheid.nl 
Zoekterm: naar nieuwe zorg en 
zorgberoepen 

- Feiten en cijfers, www.ouderenfonds.nl 
Zoekterm: feiten en cijfers 
 

 

2 heeft kennis van verouderingstheorieën (1.3 
biologische, psychische, sociale en functionele 
veroudering en levensloop(verhalen)) 

Te koppelen 
aan P2-K1 

- levenslooptheorie van Erikson, zie 
www.btsg.nl/btsg_bibliotheek2010.htm  
- Filmpjes over levensloop op YouTube, 
zie:  
https://www.youtube.com/watch?v=f-M8-
lGAqr8 
https://www.youtube.com/watch?v=TmTm
BNg2w1o&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=dRHM
dZkO2LA 
https://www.youtube.com/watch?v=ffQDN
TOscD0 
https://www.youtube.com/watch?v=O2dLh
cLWMEA 
https://www.youtube.com/watch?v=XSx4y
tfsqKQ 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.btsg.nl/btsg_bibliotheek2010.htm
https://www.youtube.com/watch?v=f-M8-lGAqr8
https://www.youtube.com/watch?v=f-M8-lGAqr8
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dRHMdZkO2LA
https://www.youtube.com/watch?v=dRHMdZkO2LA
https://www.youtube.com/watch?v=ffQDNTOscD0
https://www.youtube.com/watch?v=ffQDNTOscD0
https://www.youtube.com/watch?v=O2dLhcLWMEA
https://www.youtube.com/watch?v=O2dLhcLWMEA
https://www.youtube.com/watch?v=XSx4ytfsqKQ
https://www.youtube.com/watch?v=XSx4ytfsqKQ
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Mbo-
Verpleegkundi
ge 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

https://www.youtube.com/watch?v=04I-
kbNvoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=1oRc
GBG7oww  
 

3 heeft kennis van de maatschappelijke, politieke en 
juridische ontwikkelingen ten aanzien van de 
oudere in de maatschappij en kan deze in een 
historisch perspectief plaatsen 

B1-K1 V&V - Servicedocument wet- en regelgeving  
zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zor
g-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Aflevering Zembla: Zorg om de zorg, 
zembla.vara.nl 
Zoekterm: zorg om de zorg 
- NCRV Dokument: Voor de leeuwen,  
www.npodoc.nl 
Zoekterm: voor de leeuwen 
- Beeldvorming over ouderen, zie 
http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvormin
g.html 
 

 
 

4 heeft kennis van de basisprincipes van veroudering 
paraat: anatomie, fysiologie, psychologie 

B1-K1-W1, B1-
K1-W2, B1-K1-
W4, B1-K1-W5,  
B1-K1 V&V 

- Ouderdomspak kan inspireren bij 
ontwikkelen voor senioren, 
www.neprom.nl 
Zoekterm: ouderdomspak 
- Anatomie van de hersenen, zie 
http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/an

Het is belangrijk om (meer) 
aandacht te besteden aan  
de psychologische 
ontwikkeling van de ouder 
wordende mens. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=04I-kbNvoyo
https://www.youtube.com/watch?v=04I-kbNvoyo
https://www.youtube.com/watch?v=1oRcGBG7oww
https://www.youtube.com/watch?v=1oRcGBG7oww
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
http://zembla.vara.nl/
http://www.npodoc.nl/
http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvorming.html
http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvorming.html
http://www.neprom.nl/
http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/anatomie-hersenen.html
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Mbo-
Verpleegkundi
ge 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

atomie-hersenen.html 
- 3D body google, zie 
https://www.zygotebody.com/ 
- Boek ‘Anatomie en fysiologie van de 
mens. Kwalificatieniveau 4 MBO’, L.L. 
Kirchmann, 1997 
 

Suggestie: Ga met je 
studenten naar Corpus of 
Body worlds (permanente 
tentoonstelling in 
Amsterdam) of, toegespitst 
op visuele handicap, naar 
Visio (Zeist). 

5 heeft kennis van de specifieke geriatrische en 
gerontopsychiatrische problemen die samengaan 
met het ouder worden en de risico's die deze met 
zich mee brengen (1.3 geriatrische problematiek 
(geriatric giants), zoals eenzaamheid, 
verslavingsproblematiek, ondervoeding en obesitas, 
dehydratie, incontinentie, valproblematiek, mobiliteit 
beperkingen, vermoeidheid, slaap/waak 
problematiek, zintuigelijke problematiek, 
polyfarmacie, spierkrachtverlies en sarcopenia, 
functieverlies, kwetsbaarheid, 
mondzorgproblematiek, overbelaste mantelzorg, 
gedragsproblematiek en angststoornissen, 1.3 
complicaties bij een ziekte of aandoening die bij 
ouderen veel voorkomen en specifieke aandacht 
behoeven, zoals pijn, delier, decubitus, pneumonie, 
blaasontsteking) 

B1-K1-W1 t/m 
10 en V&V, P2-
K1 V&V 

- NHG-standaard Decubitus, 
www.nhg.org/  
Zoekterm: NHG-standaard Decubitus 
- Alfabetisch overzicht meetinstrumenten, 
handreiking.ysis.nl 
Zoekterm: alfabetisch overzicht 
meetinstrumenten 
- Mondzorg, www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: richtlijnen mondzorg 
- Richtlijnen, www.verenso.nl 
Zoekterm: richtlijnen 
- Voorkom overbelaste mantelzorgers, 
www.vilans.nl 
Zoekterm overbelaste mantelzorgers  
- Meetinstrumenten (over)belasting 
mantelzorger, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care
%20giver%20strain%20index.pdf 

Op Mijn V&VN is een 
databank richtlijnen te 
vinden, met richtlijnen voor 
o.a. decubitus, incontinentie 
en smetten. 
 
Belangrijk is om aan te 
sluiten bij de 
screeningslijsten die in het 
werkveld gebruikt worden. 
 
Oogaandoeningen 
(zintuiglijke problematie) 
zullen veel gekoppeld 
kunnen worden aan de 
multimorbiditeit, denk aan 
diabetes, retinopathie, CVA 
en hemianopsie.  

http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/anatomie-hersenen.html
https://www.zygotebody.com/
http://www.nhg.org/
http://handreiking.ysis.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.verenso.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Mbo-
Verpleegkundi
ge 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Gun overbelaste mantelzorgers 
adempauze, www.movisie.nl  
Zoekterm: overbelaste mantelzorgers 
- Overbelasting bij mantelzorgers 
voorkomen, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
Zoekterm: overbelasting 
- Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
- Quickscan langdurige zorg en 
eenzaamheid, zie 
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-
en-eenzaamheid/week-tegen-
eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-
zorg-en-eenzaamheid 
- Ouderentijd, http://www.ouderentijd.nl/ 
 

6 heeft kennis van veel voorkomende ziekten bij 
ouderen (1.3 veelvoorkomende ziekten bij ouderen, 
zoals CVA, ziekte van Parkinson, artrose, 
osteoporose, stemmingsstoornissen, depressie, 
dementie en chronische ziekten als hartfalen, 
longziekten en endocriene ziekten als diabetes) 

P2-K1 V&V - Richtlijnen, www.verenso.nl 
Zoekterm: richtlijnen 
- Chronische ziekten, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: chronische ziekten 
- Alzheimer Nederland, 
http://www.alzheimer-nederland.nl/ 

 

http://www.movisie.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.ouderentijd.nl/
http://www.verenso.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Lespakket dementie gratis online 
beschikbaar,  
www.innovatiekringdementie.nl 
Zoekterm: lespakket dementie 
- Docentenhandleiding vroegsignalering 
dementie, www.hogeschoolrotterdam.nl 
Zoekterm: docentenhandleiding 
vroegsignalering dementie 
- Ziektebeelden, zie 
http://www.platformouderenzorg.nl/kennis
bank/ziektebeelden 
- Rangordening van ziekten en 
aandoeningen, 
www.volksgezondheidenzorg.info/ 
Zoekterm: rangordening ziekten en 
aandoeningen 
- Veel voorkomende aandoeningen bij 
ouderen, www.medicinfo.nl 
Zoekterm: aandoeningen ouderen 
- Geriatrische aandoeningen, zie 
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-
aandoeningen/behandelingdetail/id/144/g
eriatrische-aandoeningen 
- Algemeen aandoeningen en 
behandelingen, zie 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/
http://www.platformouderenzorg.nl/kennisbank/ziektebeelden
http://www.platformouderenzorg.nl/kennisbank/ziektebeelden
http://www.volksgezondheidenzorg.info/
http://www.medicinfo.nl/
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
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http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeninge
n-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a 
- Ouderdomsaandoeningen, 
www.consumed.nl 
Zoekterm: ouderdomsaandoeningen 
 

7 heeft kennis van multimorbiditeit en de betekenis 
daarvan voor de verpleegkundige zorg (1.3 
multimorbiditeit en polyfarmacie) 

B1-K1 V&V, B1-
K1-W1, B1-K1-
W2 

- Aflevering Zembla: Vader ziet spoken, 
zembla.vara.nl 
Zoekterm: vader ziet spoken 
- Videofragment het psychiatrisch 
onderzoek M77-2, www.nhg.org 
Zoekterm: onderzoek M77-2 
- Zorgprobleem Polyfarmacie, 
www.platformouderenzorg.nl 
Zoekterm: polyfarmacie  
- Periodieke controle polyfarmacie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: polyfarmacie 
- Kennisbundel Medicatieveiligheid, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel 
medicatieveiligheid 
 

 

8 heeft kennis van bronnen voor het verpleegkundig 
handelen: actuele richtlijnen, standaarden 
meetinstrumenten en literatuur (1.3 V&VN-

B1-K1-W3, B1-
K1-W5, B1-K1-
W8, B1-K2-W3, 
P1-K1 V&V, P2-

- Vilans, www.vilans.nl  
- V&VN, www.venvn.nl  
- Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 

 

http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a
http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a
http://www.consumed.nl/
http://zembla.vara.nl/
http://www.nhg.org/
http://www.platformouderenzorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.vmszorg.nl/
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richtlijnen, zoals richtlijn valpreventie, en 
protocollen) 

K1 V&V, P3-K1 
V&V, P4-K1 
V&V 

- Pijn signaleren bij mensen met 
dementie, www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: pijn bij dementie 

9 toont inzicht in de complexiteit van zorg die het 
gevolg is van multimorbiditeit enerzijds en 
geriatrische problematiek anderzijds, en handelt 
dienovereenkomstig  

B1-K1 V&V, B1-
K1-W1, B1-K1-
W2 

- Chronische ziekten en multimorbiditeit, 
www.volksgezondheidenzorg.info 
Zoekterm: Chronische ziekten 
multimorbiditeit 
- Multimorbiditeit vraagt om samenwerken 
www.invoorzorg.nl 
Zoekterm: multimorbiditeit 
- Casemanagement voor patiënten met 
complexe multimorbiditeit, zie 
http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilan
s/pdf/Casemanagement%20voor%20patië
nten_Ruth%20Pel_De%20Praktijk_%202
%202013.pdf 
- Rapport Guided Care bij multimorbiditeit, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: guided care 
- Toolkit: screening, diagnostiek en 
interventie, zie 
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.asp
x 
 

 

10 kan klinisch redeneren gericht op het voorkomen 
van geriatrische problemen, op de specifieke 
behoeften van ouderen en op het handhaven van 
functionele zelfstandigheid  

Te koppelen 
aan B1-K1, B1-
K1 V&V 

- 6 stappen van het klinisch redeneren, 
zie 
https://werkenalsverpleegkundige.wordpre
ss.com/2011/12/16/de-6-stappen-vh-
klinisch-redeneren/ 

Aan het boek Klinisch 
redeneren bij ouderen is een 
studiecloud gekoppeld 
waarin verwijzingen staan 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.volksgezondheidenzorg.info/
http://www.invoorzorg.nl/
http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilans/pdf/Casemanagement%20voor%20pati%C3%ABnten_Ruth%20Pel_De%20Praktijk_%202%202013.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilans/pdf/Casemanagement%20voor%20pati%C3%ABnten_Ruth%20Pel_De%20Praktijk_%202%202013.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilans/pdf/Casemanagement%20voor%20pati%C3%ABnten_Ruth%20Pel_De%20Praktijk_%202%202013.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilans/pdf/Casemanagement%20voor%20pati%C3%ABnten_Ruth%20Pel_De%20Praktijk_%202%202013.pdf
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
https://werkenalsverpleegkundige.wordpress.com/2011/12/16/de-6-stappen-vh-klinisch-redeneren/
https://werkenalsverpleegkundige.wordpress.com/2011/12/16/de-6-stappen-vh-klinisch-redeneren/
https://werkenalsverpleegkundige.wordpress.com/2011/12/16/de-6-stappen-vh-klinisch-redeneren/
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- Boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen’, 
T.J.E.M. Bakker, 2015 
- Boek ‘Zakboek Verpleegkundige 
diagnosen’, L.J. Carpenito, 2012 
- Boek ‘Pro-active Nursing. Klinisch 
redeneren in zes stappen’, M. Bakker, C. 
van Heycop ten Ham, 2015 
- Boek ‘EBP moet je doen!’, zie 
http://www.kavanah.nl/productinfo.asp?pr
odid=2412 
 

naar websites, 
videomateriaal etc. 

11 gebruikt gevalideerde en betrouwbare instrumenten 
om een risico-inschatting te maken en om een 
diagnose te stellen met betrekking tot specifieke 
problemen van ouderen  (1.3 VMS-criteria 
betreffende veilige zorg voor de oudere patiënt, 1.3 
evidence based geriatrische meetinstrumenten, 
zoals de DOS, Katz, MUST, MMSE enz., 1.3 
kwetsbaarheid (frailty) en instrumenten om deze te 
kunnen meten) 

B1-K1-W2 - Alfabetisch overzicht meetinstrumenten, 
handreiking.ysis.nl 
Zoekterm: alfabetisch overzicht 
meetinstrumenten 
 

 

12 kan een zorgleefplan opstellen in samenspraak met 
de oudere en de mantelzorger  

B1-K1-W3 - Kennisbundel Vraaggericht werken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken 
- Kennisbundel zorgleefplan, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel zorgleefplan 

Inloggen in elektronische 
zorgdossiers is belangrijk. 
 

http://www.kavanah.nl/productinfo.asp?prodid=2412
http://www.kavanah.nl/productinfo.asp?prodid=2412
http://handreiking.ysis.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 

13 kan de oudere ondersteunen bij het verlies van 
zelfstandig functioneren  

B1-K1-W6, P1-
K1-W2 

- Utrechtse Coping lijst (UCL), 
www.telespy.nl 
Zoekterm: UCL 
- Boek ‘De kunst van het afstemmen’, A. 
Pool, 2005 
- Coping en copingstijlen, 
www.medicinfo.nl 
Zoekterm: Copingstijlen  

 

14 kan de oudere waar mogelijk ondersteunen bij het 
herstel van functionele zelfstandigheid (1.3 
geriatrische revalidatie) 

B1-K1-W6, P1-
K1-W2, P2-K1-
W1, P2-K1-W3 

- Geriatrische revalidatiezorg, 
www.zorginstituutnederland.nl 
Zoekterm: geriatrische revalidatiezorg 
- GRZ, Geriatrische Revalidatiezorg, zie 
http://www.btsg.nl/infobulletin/GRZ.html 
- Zelfmanagement tools, zie 
http://www.zelfmanagement.com/zorgverl
eners/tools-voor-de-zorgverlener/ 
  

 

15 kan de oudere waar mogelijk steun bieden bij het 
voeren van de regie over eigen leven (1.3 
zelfmanagement en eigen regie voeren, 
therapietrouw, empowerment en autonomie) 

Te koppelen 
aan B1-K1 

- Handleiding Zorgen voor zelfzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: zorgen voor zelfzorg 
- Module Zelfredzaamheid, zie 
http://www.free-

 

http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.telespy.nl/
http://www.medicinfo.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.btsg.nl/infobulletin/GRZ.html
http://www.zelfmanagement.com/zorgverleners/tools-voor-de-zorgverlener/
http://www.zelfmanagement.com/zorgverleners/tools-voor-de-zorgverlener/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
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learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start
.html 
- Rapport ‘Gezond ouder worden in 
Nederland’, RIVM, 2011 
- Rapport ‘Healthy ageing. Er gaat niets 
boven gezondheid’, zie  
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocum
ents/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterpla
n%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20o
ktober%202012.pdf 
- Tools zelfmanagement, zie 
http://www.zelfmanagement.com/tools/ 
 

16 kan de kennis van de specifieke zorg die ouderen 
nodig hebben in relatie tot deze levensfase 
toepassen bij de zorg aan ouderen  (1.3 ouderen in 
verschillende settingen, zoals in de 
verpleeghuiszorg, thuiszorg, psychiatrie en zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking) 

P2-K1-W1, P4-
K1 V&V 

 

Lespakket dementie gratis online 
beschikbaar,  
www.innovatiekringdementie.nl 
Zoekterm: lespakket dementie 
- Probleemgedrag bij dementie, zie 
http://www.werkenindeouderengeneeskun
de.nl/specials/probleemgedrag-bij-
dementie/ 
 

Psychosociale leerlijnen zijn 
branche overstijgend.  
In de praktijk blijkt de 
geriatrie veelal voorafgaat 
aan psychiatrie. Dit zou 
andersom moeten zijn. 

17 toont in het gedrag een respectvolle en begrijpende 
bejegening van de oudere mens en handelt vanuit 
een positieve basishouding met aandacht voor 

Te koppelen 
aan B1-K1, P1-

- Uitzendingen van Holland Doc om de 
discussie aan te gaan, zie www.teleblik.nl 
en www.panopto.com 

 
 

http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
http://www.zelfmanagement.com/tools/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.teleblik.nl/
http://www.panopto.com/
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privacy, autonomie, de levensdoelen van de 
oudere, waarden en normen en cultuurgebonden 
gebruiken  

K1, P2-K1, P3-
K1, P4-K1 

- Video's informele zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: informele zorg  
- Free-learning modules beroepshouding 
en écht contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

18 toont in het gedrag aandacht voor de specifieke 
levensvragen die zich in deze levensfase kunnen 
voordoen (1.3 levens- en zingevingsvraagstukken 
in deze levensfase, rouw en rouwverwerking, 
seksualiteit en intimiteit) 

Te koppelen 
aan B1-K1-W1, 
B1-K1-W6, P4-
K1 V&V 

- Boek ‘Richtlijnenboek Palliatieve zorg’, 
Richtlijnen voor praktijk (IKNL). 
- Thema welbevinden en levensvragen, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: welbevinden en levensvragen 
- Archieven rouw, zie 
http://www.planetree.nl/tag/rouw/ 
- Film: Amour (2012), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1602620/ 
- Games that matter, 
https://www.gamesthatmatter.nl/ 
 

Suggestie: excursie naar een 
hospice of gastdocent 
complementaire zorg 

19 toont inzicht in de mogelijke overeenkomsten en 
verschillen in cultuur en etniciteit tussen 
gezondheidszorg werkers en oudere patiënten en 
de gevolgen daarvan voor uitvoering van de zorg  

B1-K1 V&V - Free-learning modules écht contact 
maken en Goed in gesprek 1 en 2, zie 
www.free-learning.nl/index.html 
- Kennisbundel Intercultureel 
vakmanschap, www.zorgvoorbeter.nl 

Suggestie: hieraan werken in 
projectvorm met 
gastdocenten 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.planetree.nl/tag/rouw/
http://www.imdb.com/title/tt1602620/
https://www.gamesthatmatter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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Zoekterm: intercultureel  
- Migranten, zie http://www.moderne-
dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?i
d=12 
- Teledoc 69: liefde, seks, senior (trailer, 
zie https://vimeo.com/79291602) 
 

20 kan een bijdrage leveren aan het creëren van een 
veilige woonleefsituatie 

B1-K1-W7, P2-
K1-W3 

- Filmpjes: zithouding,  
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: zithouding 
- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Verbeterpakket valpreventie, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbe
terpakket_Valpreventie.pdf  
- Geriatriespel valpreventie, www.venvn.nl 
Zoekterm: valpreventie  
 

 

 Competentiegebied 2: Communicator 
1 heeft kennis van de veranderingen van de zintuigen 

als gevolg van het ouder worden en de betekenis 
daarvan de voor de communicatie  

B1-K1 V&V Bartimeus, www.bartimeus.nl  
 
 

Suggesties: gastlessen 
audicien / opticien of bezoek 
het muZiEum. 
 

http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=12
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=12
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=12
https://vimeo.com/79291602
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.bartimeus.nl/
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2 heeft kennis van de mogelijkheden voor het 
inzetten van adequate hulpmiddelen bij zintuiglijke 
problemen (2.3 zintuigelijke veranderingen en 
hulpmiddelen) 

B1-K1-W7 - Bartimeus, www.bartimeus.nl  
- Communiceren, www.doofblind.nl 
Zoekterm: communiceren 
 

Bezoek het muZiEum, zie 
www.muzieum.nl  
 

3 heeft kennis van specifieke psychosociale 
benaderingen voor het omgaan met mensen met 
dementie 

B1-K1 V&V, B1-
K1-W6, B1-K1-
W8 

- Lespakket dementie gratis online 
beschikbaar,  
www.innovatiekringdementie.nl 
Zoekterm: lespakket dementie 
- e-learning Leren over dementie, zie  
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_
flyer_dementie.pdf 
- Ondersteunende activiteiten, zie 
http://www.moderne-
dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?i
d=2 
- Probleemgedrag bij dementie, zie 
http://www.werkenindeouderengeneeskun
de.nl/specials/probleemgedrag-bij-
dementie/ 
- Alzheimerexperience, 
www.alzheimerexperience.nl 
- Dementie wijs, www.youtube.nl 
Zoekterm: dementie wijs, dick kits  
 

 

4 heeft kennis van de nieuwe ontwikkelingen voor 
ondersteuning van ouderen met behulp van 

B1-K1 V&V, B1-
K2-W1 

- Technologie in de zorg en eHealth, 
www.nivel.nl 
Zoekterm: technologie in de zorg 
- Nictiz, www.nictiz.nl/ehealth 

Ga met de studenten naar 
OTIB: modelwoningen in 
Woerden. Hierin worden 

http://www.bartimeus.nl/
http://www.doofblind.nl/
http://www.muzieum.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_flyer_dementie.pdf
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_flyer_dementie.pdf
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.alzheimerexperience.nl/
http://www.youtube.nl/
http://www.nivel.nl/
http://www.nictiz.nl/ehealth
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zorgtechnologie (2.3 ICT in de zorg, zoals EPD, 
zorg op afstand, e-health en domotica) 

- Vilans hulpmiddelenwijzer, zie 
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/fabrikant
en/all-vac-technology-nl 
- Nieuw thema: Vernieuwend zorgen, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vernieuwend zorgen 
- Zora in de Korsakov-kliniek, zie 
http://www.eo.nl/ditisdedag/reportage/afle
vering-detail/dit-is-de-dag-
20150912t211030/ 
 

domotica-toepassingen 
getoond en studenten mogen 
met alle domotica 
oefenen/ontdekken d.m.v. 
interactieve opdrachten. 

5 is zich bewust van de eigen houding ten aanzien 
van ouderen en weet wat het begrip ageisme 
inhoudt (2.3 ageisme en stereotypering) 

B1: Typerende 
beroepshouding
, B1-K2-W1 

  

6 kan op basis van gelijkwaardigheid communiceren 
met ouderen en houdt rekening met mogelijke 
leeftijdsgebonden veranderingen van de oudere  

B1-K1 V&V, B1-
K1-W6, P1-K1-
W2, P2-K1-W1, 
P2-K1-W3, P4-
K1-W2 

 Dit wordt in  
gespreksvaardigheden 
leerlijnen weggezet. Dit leer 
je voornamelijk in de praktijk, 
daar is veel ruimte voor de 
beroepshouding. 

7 kan gebruikmaken van verschillende vormen van 
gesprekstechniek, passend bij de situatie van de 
oudere (2.3 specifieke communicatietraining gericht 
op ouderen met mogelijk zintuigelijke en/of 

B1-K1 V&V - Motiverende gespreksvoering, 
www.movisie.nl 
Zoekterm: motiverende 
gesprekstechnieken 
- Middelen om uw communicatie te 
versterken, www.pharos.nl 

 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/fabrikanten/all-vac-technology-nl
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/fabrikanten/all-vac-technology-nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.movisie.nl/
http://www.pharos.nl/
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cognitieve veranderingen, zoals motivational 
interview) 

Zoekterm: voorlichting, communicatie 
 

8 kan zich inleven in de specifieke behoeften van de 
oudere (2.3 visie op de oudere mens en op zorg 
voor ouderen) 

B1: Typerende 
beroepshouding 

- Expertisecentrum Mantelzorg,  
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
 

 

9 kan samen met de oudere de mogelijkheden en de 
grenzen van de zorg vaststellen (2.3 Shared 
decision making) 

B1-K1-W3, B1-
K1-W10 

- Onderzoeksproject: Shared decision 
making in zorgnetwerken van ouderen 
met dementiezoekterm, zie: 
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onde
rzoeksthemas/gezondheid-en-
welzijn/innoveren-in-de-
ouderenzorg/shared-decision-making-in-
zorgnetwerken--van-ouderen-met-
dementie/ 
 

 

10 kan belemmeringen vaststellen die ouderen kunnen 
ondervinden bij het ontvangen en begrijpen van 
informatie 

B1-K1-W1, B1-
K1-W4, B1-K1-
W7 

- Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/ 
 

 

11 kan de oudere en zijn naaste informeren over de 
veranderingen en de gevolgen daarvan bij het 
ouder worden 

B1-K1-W6, B1-
K1-W7 

- Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/ 

 

12 kan op een begrijpelijke en verstaanbare wijze 
instrueren en motiveren, rekening houdend met de 
individuele situatie van de oudere 

B1-K1-W6, B1-
K1-W7, P1-K1-
W2, P2-K1-W1 

- Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/ 

 

13 kan ICT-toepassingen inzetten in of introduceren bij 
ouderen ter ondersteuning van de communicatie 

B1-K1 V&V, P4-
K1-W1 

- 5 tips voor het invoeren van 
zorgtechnologie, www.vilans.nl 
Zoekterm: zorg op afstand  

 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.vilans.nl/
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- Domotica: zorg op afstand,  
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: domotica 
 

 Competentiegebied 3: Samenwerkingspartner  
1 heeft kennis van de eigen rol, deskundigheid en 

bevoegdheden en die van andere zorgverleners die 
te maken hebben met de zorg voor ouderen (3.3 
beroepsprofiel 2020) 

B1-K1-W9, B1-
K2-W1, B1-K2-
W2 

- Beroepsprofiel Verpleegkundige, 
www.venvn.nl 
Zoekterm: beroepsprofiel verpleegkundige 
- Tijdslijn, zie 
www.canonverpleegkunde.nl 
 

 

2 heeft kennis van de sociale kaart gericht op de zorg 
voor ouderen (3.3 sociale kaart) 

B1-K1 V&V DISK, http://www.digitale-sociale-kaart.nl/ 
 

Bekijk: welke instellingen zijn 
er in de gemeenten/regio? 

3 heeft kennis van de specifieke problematiek van de 
mantelzorger van de oudere zorgvrager 

B1-K1-W1, B1-
K1-W2, B1-K1-
W4 

- Zorg voor beter, www.zorgvoorbeter.nl 
- Expertisecentrum mantelzorg, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl/  

 

4 kan samenwerken met ouderen en hun 
mantelzorgers/vertegenwoordigers en waar 
mogelijk met andere informele zorgverleners (3.3 
samenwerkingsvaardigheden) 

B1-K2-W2 - Video’s over mantelzorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: mantelzorg 
- Expertisecentrum Mantelzorg, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
 

Suggestie: naspelen van een 
opnamegesprek, 
zorgplanbespreking of 
MDO. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.canonverpleegkunde.nl/
http://www.digitale-sociale-kaart.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
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5 kan goed gebruikmaken van de expertise van 
andere hulpverleners en weet die op tijd te 
consulteren of kan tijdig verwijzen (3.3 ketenzorg, 
zorgpaden en andere bestaande zorgprogramma's) 

B1-K1-W9, B1-
K2-W2 

- Kenniscentrum ketenzorg, 
http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/ 
- Ketenzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: ketenzorg 

 

6 kan in monodisciplinair en/of multidisciplinair 
overleg opkomen voor de specifieke belangen van 
de oudere patiënt (3.3 casemanagement) 

B1-K1-W9, B1-
K2-W2 

- Handreiking casemanagers palliatieve 
zorg in de eerste lijn. (VUmc),  
www.vumc.nl 
Zoekterm: handreiking casemanagers 
 

 

7 kan gebruikmaken van het systeem waarin de 
oudere leeft en is in staat dit systeem zodanig te 
ondersteunen dat het optimaal kan functioneren 

B1-K1-W1, B1-
K1-W2, B1-K1-
W4, B1-K2-W2 

- Video's informele zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: informele zorg  
- Shared decision making in 
zorgnetwerken van ouderen met 
dementie, zie http://www.moderne-
dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=154 
 

 

 Competentiegebied 4: Reflectieve Evidence Based Practice (EBP)-professional2 

                                                      
2 Voor de verpleegkundige als reflectieve EBP-professional in de ouderenzorg zijn de doelstellingen zoals beschreven in ‘Leren van de toekomst’ 
van toepassing. 
Bron: Lambregts, J.A.M., & Grotendorst, A. (redactie) (2012). Leren van de toekomst, Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Nederland, 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.vumc.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=154
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=154
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1 Kan de eigen deskundigheid op peil houden (4.3 
specifieke zoektermen relevant voor artikelen 
betreffende zorg voor ouderen; actuele publicaties 
betreffende de zorg aan ouderen van peer 
reviewed bladen; richtlijnen en protocollen en EBP-
interventies: gevalideerde en betrouwbare 
meetinstrumenten) 

B1-K2-W1, B1-
K2-W3 

'Verpleegkundigen hebben grote impact', 
www.nursing.nl 
Zoekterm: evidence based practise 

 

2 Kan een bijdrage leveren aan intercollegiale 
deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling 

B1-K2-W2 - Assertief,  www.assertief.nl 
- SIGRA, www.werkindezorg.nl  
 

Suggestie: zorgmarkt / 
tentoonstelling / symposium 
 

3 kan aankomend beroepsbeoefenaren in de zorg 
begeleiden 

B1-K2-W4 - Coaching, zie 
http://www.coachy.nl/coaching/ 
 

 

4 Heeft communicatievaardigheden, speciaal voor 
ICT, sociale media en zorg op afstand 

B1-K1 V&V   

 Competentiegebied 5: Gezondheidsbevorderaar  
1 heeft kennis van het begrip gezond ouder worden 

(5.3 Healthy Ageing/gezond ouder worden) 
B1-K1-W7   

2 heeft kennis van leefstijlgerichte preventie bij 
ouderen 

B1-K1-W7 - Leefstijlgerichte preventie ingebed in de 
zorg, www.zonmw.nl 
Zoekterm: leefstijlgerichte preventie 

 

3 heeft kennis van het voorkomen van complicaties 
als gevolg van de zorgsituatie 

B1-K1-W4   

http://www.nursing.nl/
http://www.assertief.nl/
http://www.werkindezorg.nl/
http://www.coachy.nl/coaching/
http://www.zonmw.nl/
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4 heeft kennis van cultuurgebonden opvattingen over 
ouder worden (5.3 interculturele zorgaspecten, 
cultuursensitiviteit) 

B1: Typerende 
beroepshouding
, B1-K1 V&V, 
P3-K1-W3, P4-
K1-W3 

  

5 heeft kennis van meetinstrumenten om kwetsbare 
ouderen te kunnen identificeren (5.3 Toolkit voor 
preventie ouderenproblematiek, zoals U-Care, Easy 
care of Toolkit effectieve ouderenzorg) 

B1-K1-W1, B1-
K1-W2, B1-K1-
W4 

- Toolkit effectieve ouderenzorg, zie 
http://www.effectieveouderenzorg.nl/Toolk
it.aspx 
- Vilans, www.vilans.nl  
- V&VN, www.venvn.nl  
- Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 
 

 

6 kan zowel aan de oudere zelf als aan de 
mantelzorger preventieve interventies aanbieden 
daarbij rekening houdend met de specifieke situatie 
van ouderen  

B1-K1-W7   

7 kan potentiële situaties van ouderenmishandeling 
herkennen en neemt passende maatregelen (5.3 
preventie van ouderenmishandeling) 

B1-K1-W7 - Landelijk Platform Bestrijding 
Ouderenmishandeling, www.movisie.nl 
Zoekterm: lpbo  
- Ouderenmishandeling, 
www.rijksoverheid.nl 
Zoekterm: ouderenmishandeling  

 

http://www.effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
http://www.effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
http://www.vilans.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.vmszorg.nl/
http://www.movisie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


    29/84 
 
Onderwijsservicedocument 

 

 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Mbo-
Verpleegkundi
ge 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Ouderenmishandeling: een DVD met 
handleiding, www.movisie.nl 
Zoekterm: handleiding 
ouderenmishandeling  
- Film Vilans webredactie ‘Achter gesloten 
deuren’, zie https://vimeo.com/53925805 

 Competentiegebied 6: Organisator  
1 heeft kennis van de risico’s die transities van zorg 

meebrengen, zoals ziekenhuisopname en –ontslag 
en verpleeghuisopname (6.3 transities in de zorg) 

Te koppelen 
aan B1-K2 

- Van thuis naar verpleeghuis, zie 
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informati
ecentrum/ketenzorg/21110.pdf 
 

Belangrijk om hier genoeg 
aandacht aan te geven. 

2 heeft kennis van actuele voorschriften ten aanzien 
van veilige zorg aan ouderen (6.3 VMS-beleid, 
Nationaal Programma Ouderenzorg) 

B1-K1-W5, B1-
K2-W3 

- Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 
- Beter oud, www.beteroud.nl 
 

 

3 heeft kennis van wet- en regelgeving gericht op de 
oudere mens in de samenleving en van de 
ontwikkelingen op dit terrein (6.3 AOW, WMO, 
AWBZ, WGBO, ZVW) 

B1-K2-W1, B1-
K1 V&V 

 

- Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 
- Wijzigingen AWBZ en Wmo: een 
overzicht, www.movisie.nl 
Zoekterm: awbz wmo overzicht  
- Servicedocument wet- en regelgeving  
zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zor
g-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Speelfilm Lucia de B. (2014), zie 

Suggestie: Bezoek 
gerechtshof of koppel een 
opdracht aan de film Lucia 
de B. 
 

http://www.movisie.nl/
https://vimeo.com/53925805
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/ketenzorg/21110.pdf
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/ketenzorg/21110.pdf
http://www.vmszorg.nl/
http://www.beteroud.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.movisie.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
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http://www.imdb.com/title/tt1800338/ 
 

4 heeft kennis van de financiering van de zorg voor 
ouderen en van de ontwikkelingen op dit terrein 
(6.3 financiering van de zorg aan ouderen) 

B1-K1-W7, B1-
K2-W1, P1-K1 
V&V, P2-K1 
V&V, P3-K1 
V&V, P4-K1 
V&V 
 

- Onderwijs en Gezondheidszorg,  
www.Onderwijsengezondheidszorg.nl 
- Rapport 'De zorg: hoeveel extra is het 
ons waard?', www.rijksoverheid.nl  
Zoekterm: zorg hoeveel extra waard 
- ANBO, www.anbo.nl 
 

 

5 heeft kennis van de recente ontwikkelingen ten 
aanzien van wonen, zorg en welzijn (6.3 
overheidsbeleid inzake ouderen) 

B1-K2-W1 - Kenniscentrum Wonen-Zorg, 
www.kenniscentrumwonenzorg.nl  
- Actueel Waardigheid en trots, 
http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/ 
- 151 kwaliteitsplannen in ‘Waardigheid en 
Trots’ van VWS, www.zorgvisie.nl 
Zoekterm: 151 kwaliteitsplannen 
- Kenniscentrum Wonen-Zorg, 
www.kcwz.nl/index 
 

 

6 heeft kennis van verschillen zorgmodellen gericht 
op de oudere mens (6.3 zorgmodellen, zoals 
chronic care model) 

B1-K2-W1   

7 kan een beperkte bijdrage leveren aan een veilige 
overgang van de ene naar de andere zorginstelling 

B1-K1-W10 - Expertisecentrum mantelzorg, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl  

 

http://www.imdb.com/title/tt1800338/
http://www.onderwijsengezondheidszorg.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.anbo.nl/
http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/
http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/
http://www.zorgvisie.nl/
http://www.kcwz.nl/index
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
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of de thuissituatie faciliteren en organiseren, daarbij 
rekening houdend met de oudere zelf en de 
mantelzorgers (6.3 woonvoorzieningen) 

8 kan mogelijke knelpunten in de zorg aan ouderen 
signaleren en bespreken met zowel de eigen 
discipline als met ander zorgprofessionals (6.3 
consulteren en verwijzen, 6.3 integrale 
zorgverlening) 

B1-K1-W9, B1-
K1-W10, B1-K2-
W3 

- Boek ‘Zakboek Verpleegkundige 
diagnosen’, L.J. Carpenito, 2012 
 

 

9 is zich bewust van de heersende financiële kaders 
en kan daarbinnen de zorg organiseren 

B1-K1-W9, B1-
K2-W1 

- Onderwijs en Gezondheidszorg,  
www.Onderwijsengezondheidszorg.nl 
- Rapport 'De zorg: hoeveel extra is het 
ons waard?', www.rijksoverheid.nl  
Zoekterm: zorg hoeveel extra waard 
- ANBO, www.anbo.nl 
 

 

 Competentiegebied 7: De verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar3 
1 kan reflecteren op het eigen handelen; B1-K1-W1 en 

B1-K1-W3 
- Tools, zie http://www.reflectiesite.nl/ 
 

 

2 kan opkomen voor goede werkomstandigheden; Te koppelen 
aan B1-K2 

- Arboportaal, http://www.arboportaal.nl/ 
 

 

                                                      
3 Voor competentiegebied 7 zijn de doelstellingen zoals beschreven in ‘Leren van de toekomst’ van toepassing. 
Bron: Lambregts, J.A.M., & Grotendorst, A. (redactie) (2012). Leren van de toekomst, Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Nederland, 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

http://www.onderwijsengezondheidszorg.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.anbo.nl/
http://www.reflectiesite.nl/
http://www.arboportaal.nl/
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3 kan middelen en materialen zorgvuldig en 
kostenbewust gebruiken 

B1-K2-W3 - Thuisleefgids, www.thuisleefgids.nl 
 

Suggestie: oefenen via 
websites met prijzen per 
product. 

4 kan werken vanuit een visie op ‘goede zorg’ B1-K2-W1  Suggestie: visie opvragen 
van alle instellingen waar ze 
werken. 

5 Kan de eigen professionele grenzen bewaken B1-K2-W1 - Beroepscode van verpleegkundigen en 
verzorgenden, zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/00
1_1420709885774.pdf 
- Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
- Tijdsbeleving en tijdsdruk, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: tijdsbeleving 
 

 

6 Kan meewerken aan de ontwikkelingen van het vak 
(7.3 kwaliteit verbeterprojecten in zorginstellingen 
en ten aanzien van ouderen; 7.3 bijdragen aan de 
implementatie van beroepsinnovatie ouderenzorg in 
de beroepspraktijk) 

B1-K2-W3 - Nursing, www.nursing.nl 
 
 

Suggestie: Zelf vaktijdschrift 
maken 
 

 
 

http://www.thuisleefgids.nl/
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.nursing.nl/
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4 Verzorgende-IG 
 
In dit hoofdstuk staat tabel 2 met daarin de koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie Verzorgende-IG en beschikbare bronnen over 
ouderenzorg. De koppeling tussen de competenties voor ouderenzorg en onderdelen van de kwalificatie Verzorgende-IG is gebaseerd op ‘Goede zorg 
voor ouderen: Aanbevelingen ten aanzien van het MBO curriculum Verzorgende‐IG en Helpende zorg en welzijn’ (van Bodegom, Hoogerduijn & 
Oeseburg, 2014)4. Verder staan er in de tabel de beschikbare leermiddelen, opmerkingen en suggesties. 
 
Verwijzing naar leermiddelen ouderenzorg 
In de tabel is de informatie in de kolom ‘verwijzing leermiddelen ouderenzorg’ zoveel mogelijk op dezelfde manier weergegeven. In verband met de 
kwetsbaarheid van verwijzingen naar internetsites worden de naam van de bron, hoofdpagina website en zoekterm vermeld. Zo zijn de bronnen het 
langst te vinden. Let wel, bij het zoeken met de zoektermen, kan het zijn dat de bron niet gelijk bovenaan staat, maar als 2e of 3e wordt genoemd bij de 
zoekresultaten.  
Als de bron niet te vinden is door te zoeken op de website, wordt vermeld ‘naam van de bron, zie ‘specifieke link naar bron’.  
Bij verwijzing naar de gehele website staat er: ‘naam organisatie, website’.  
In de kolom worden geen leermiddelen van uitgevers genoemd. 
 
Hoofdthema’s ouderenzorg 
Het overzicht van de competenties voor ouderenzorg is erg uitgebreid, vandaar dat de projectgroep de belangrijkste thema’s ten aanzien van 
ouderenzorg in kaart heeft gebracht. Deze thema’s zijn: 

• Bejegening en communicatie 
• Zelfmanagement en eigen regie 
• Vraaggericht werken 
• Participatie en zelfredzaamheid/samenredzaamheid 
• Kwaliteit van leven en welbevinden 
• Cliëntveiligheid versus kwaliteit van leven en welbevinden 

                                                      
4 van Bodegom, D., Hoogerduijn, J., & Oeseburg, B. (2014). Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de verpleegkundige opleidingen 
geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn. Rapport. Nederland, Den Haag: ZonMw.   
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• Onbegrepen gedrag 
• Dementie 
• Technologie, kennis van: 

- inzet van ICT-toepassingen/domotica en beeldbellen bij de zorg en ondersteuning aan ouderen 
- verschil tussen hoe makkelijk studenten met ICT en domotica omgaan en hoe moeilijk dit voor ouderen kan zijn. 
- hoe je ouderen kunt simuleren tot en ondersteunen bij het gebruik van ICT/domotica/beeldbellen.  
- hoe ICT/Domotica/beeldbellen bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid van de oudere of aan een betere kwaliteit van zorg en 

ondersteuning. 

 
Actuele informatie 
Op onderstaande sites is veel actuele informatie te vinden m.b.t. ouderenzorg: 

• www.vilans.nl 
• www.beteroud.nl/ouderen 
• www.zorgvoorbeter.nl, als u zich abonneert op de nieuwsflits wordt u op de hoogte gehouden van aanvullingen en nieuws op deze website. 
• www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html, informatie over ouderenparticipatie. 
• www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten, tips voor een betere beeldvorming onder studenten. 
• www.kennispleinchronischezorg.nl 
• www.innovatiekringdementie.nl 
• www.actiz.nl 
• www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html  
• www.nkop.nl/ 
• http://www.vgn.nl/toolkitouderen, informatie over het verouderingsproces van mensen met een verstandelijke beperking. 
• www.serioussoap.nl 
 

 
 
  

http://www.vilans.nl/
http://www.beteroud.nl/ouderen
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.actiz.nl/
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html
http://www.nkop.nl/
http://www.vgn.nl/toolkitouderen
http://www.serioussoap.nl/
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Tabel 2 Koppeling competenties voor ouderenzorg met kwalificatie Verzorgende-IG en beschikbare bronnen over ouderenzorg 
 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 

Verzorgende-IG 
Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

Nr Competentiegebied 1: Vakinhoudelijk handelen: de professional als zorgverlener 
1 Werkt vanuit een integrale 

benadering, waarbij welzijn, zorg 
en behandeling in onderlinge 
samenhang gericht zijn op 
(behoud of verbetering van) de 
kwaliteit van leven. 

B1‐K1‐W2, B1‐K1‐ 
W3, B1‐K1‐W6, B1‐ 
K1‐W9, B1‐K1‐W10 

Zorg voor beter, www.zorgvoorbeter.nl Dit valt onder visie. Zit in houding van 
docenten en is verweven in alle 
materialen die worden gebruikt. 
Het is de kern van het beroep. Daarom 
koppelen aan alle werkprocessen/alle 
onderdelen van de beroepsgerichte 
vakken. 
 

2 Centraal staan bij de 
zorgverlening en begeleiding de 
opvattingen, levensbeschouwing, 
seksuele geaardheid, culturele 
achtergrond, wensen en 
mogelijkheden van de oudere, 
naaste en/of mantelzorg. 

Typerende 
beroepshouding, B1‐ 
K1 V&V 

- Free-learning modules beroepshouding, 
goed in gesprek en écht contact maken, 
zie www.free-learning.nl/index.html 
- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Teledoc 69: liefde, seks, senior (trailer, 
zie https://vimeo.com/79291602) 
- Seksualiteit en een chronische ziekte 
(Rutgers WPF), zie 
http://shop.rutgers.nl/469909.pdf 
- Seksualiteit. Zo mooi anders in de zorg. 
Boekje met DVD, zie 
http://www.monitorlerensignaleren.nl/seks
ualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg 
- Roze zorg, www.rozezorg.nl 

Suggestie: ondersteunen door filmpjes, 
zoals man bijt hond, puberruil ajax-
feijenoord (fundamentalisme) en 
documentaire Zwart als roet 
(zwartepietendiscussie), zie 
http://www.vpro.nl/programmas/2doc/zwar
t-als-roet.html. 
 
 
 
 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
https://vimeo.com/79291602
http://shop.rutgers.nl/469909.pdf
http://www.monitorlerensignaleren.nl/seksualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg
http://www.monitorlerensignaleren.nl/seksualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg
http://www.rozezorg.nl/
http://www.vpro.nl/programmas/2doc/zwart-als-roet.html
http://www.vpro.nl/programmas/2doc/zwart-als-roet.html
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Roze ouderencafé, zie 
https://www.roze50plus.nl/agenda/16870/
het-roze-ouderen-cafe/ 
- Film: Benjamin en de anderen, zie 
http://www.benjaminendeanderen.nl/ 
 

3 Benadert de oudere, naaste en/of 
mantelzorg in alle situaties 
respectvol en neemt hen serieus. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1‐W6 en P1‐K1‐W2 

- Video's informele zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: informele zorg 
- Free-learning modules beroepshouding, 
goed in gesprek en écht contact maken, 
zie www.free-learning.nl/index.html 
- Uitzendingen van Holland Doc om de 
discussie aan te gaan, zie www.teleblik.nl 
en www.panopto.com 
 

Dit valt onder visie. Het is de kern van het 
beroep. Daarom koppelen aan alle 
werkprocessen/alle onderdelen van de 
beroepsgerichte vakken. 
 

4 Neemt de oudere als individu en 
zijn of haar sociale omgeving als 
uitgangspunt en niet de 
aandoening(en) van de oudere. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1 en P1‐K1 

- Film: Still Alice (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt3316960/ 
- Ouderdomspak kan inspireren bij 
ontwikkelen voor senioren, 
www.neprom.nl 
Zoekterm: ouderdomspak 
 

Deze visie is verweven in alle materialen 
die je gebruikt. Daarom koppelen aan alle 
werkprocessen/alle onderdelen van de 
beroepsgerichte vakken 
Advies: tijdens eerste leerjaar extra 
aandacht hieraan besteden. 

5 Bespreekt volgens afspraak met 
de oudere, naaste en/of 
mantelzorg door wie de oudere 

B1‐K1‐W6, P1‐K1‐ 
W1, P1‐K1‐W2 

- Nieuw thema: Familieparticipatie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: familieparticipatie 

 

https://www.roze50plus.nl/agenda/16870/het-roze-ouderen-cafe/
https://www.roze50plus.nl/agenda/16870/het-roze-ouderen-cafe/
http://www.benjaminendeanderen.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.teleblik.nl/
http://www.panopto.com/
http://www.imdb.com/title/tt3316960/
http://www.neprom.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

vertegenwoordigd wil worden als 
hij/zij zelf de regie niet meer kan 
voeren. 

- Kennisbundel vraaggericht werken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken    
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
- Toolkit familieparticipatie, www.vilans.nl 
Zoekterm: toolkit familieparticipatie 
  

6 Betrekt volgens afspraak de 
familie, naaste en/of mantelzorg 
voor het delen van informatie en 
het maken van keuzes en/of 
besluitvorming voor de 
zorgverlening van de oudere. 

B1‐K1‐W3, B1‐K1‐ 
W6, B1‐K1‐W9, P1‐ 
K1‐W2 

- Nieuw thema: Familieparticipatie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: familieparticipatie 
- Kennisbundel vraaggericht werken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken    
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
- Toolkit familieparticipatie, www.vilans.nl 
Zoekterm: toolkit familieparticipatie 
  

Suggestie: naspelen van een 
opnamegesprek, zorgplanbespreking of 
MDO. 

7 Stelt samen met de oudere, 
naaste en/of mantelzorg en 
collega(s) een zorgleefplan op en 
inventariseert samen met de 
oudere de prioriteiten op het 

B1‐K1‐W3 - Nieuw thema: Familieparticipatie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: familieparticipatie 
- Kennisbundel vraaggericht werken, 

Inloggen in elektronische zorgdossiers is 
belangrijk. 
 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

gebied van wonen, welzijn en 
zorg. 

www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken    
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
- Toolkit familieparticipatie, www.vilans.nl 
Zoekterm: toolkit familieparticipatie 
  

8 Waakt ervoor dat de oudere reële 
en haalbare doelen stelt en 
formuleert. 

B1‐K1‐W3 - Zorgleefplan, www.actiz.nl 
Zoekterm: Zorgleefplan 
- Balansmodel kwetsbaren, 
www.wmotogo 
Zoekterm: balansmodel 
 

 

9 Betrekt op basis van het 
zorgleefplan naaste en/of 
mantelzorg bij de zorgverlening 
en verbetering van het welzijn en 
het mentaal en lichamelijk 
welbevinden van de oudere. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1 en P1‐K1 

- Nieuw thema: Familieparticipatie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: familieparticipatie 
- Kennisbundel vraaggericht werken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken    
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
- Toolkit familieparticipatie, www.vilans.nl 
Zoekterm: toolkit familieparticipatie 
  

Suggestie: naspelen van een 
opnamegesprek, zorgplanbespreking of 
MDO. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.actiz.nl/
http://www.wmotogo/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.vilans.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

10 Stimuleert en ondersteunt de 
oudere bij het herstel en/of 
verlies van het zelfstandig 
functioneren en waar mogelijk bij 
het voeren van de regie over het 
eigen leven. 

B1‐K1‐W6, 
P1‐K1‐W1, P1‐K1‐W2 

- Utrechtse Coping lijst (UCL), 
www.telespy.nl 
Zoekterm: UCL 
- Boek ‘De kunst van het afstemmen’, A. 
Pool, 2005 
- Coping en copingstijlen, 
www.medicinfo.nl 
Zoekterm: Copingstijlen  
- Handleiding Zorgen voor zelfzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: zorgen voor zelfzorg 
- Module Zelfredzaamheid, zie 
http://www.free-
learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start
.html 
- Rapport ‘Gezond ouder worden in 
Nederland’, RIVM, 2011 
- Rapport ‘Healthy ageing. Er gaat niets 
boven gezondheid’, zie  
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocum
ents/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterpla
n%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20o
ktober%202012.pdf 
- Tools zelfmanagement, zie 
http://www.zelfmanagement.com/tools/ 
 

 

http://www.telespy.nl/
http://www.medicinfo.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Healthy%20Ageing/Masterplan%20UMCG%20Healthy%20Ageing%20oktober%202012.pdf
http://www.zelfmanagement.com/tools/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

11 Organiseert zorg en voorwaarden 
voor welzijn en welbevinden van 
de oudere zodanig dat de oudere 
zo lang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. 

Te koppelen aan P1‐ 
K1 

- Handleiding Zorgen voor zelfzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: zorgen voor zelfzorg 
- Module Zelfredzaamheid, zie 
http://www.free-
learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start
.html 
 

Suggestie: Excursie zorgtotaalbeurs 
 
 

12 Houdt bij adviezen rekening met 
de algemene 
gezondheidstoestand van de 
oudere. 

B1‐K1‐W7 - Gedrag. Zo mooi anders in de zorg. 
Boekje met DVD, zie 
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-
in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/ 
 

 

13 Ondersteunt indien nodig de 
oudere bij het structureren en 
invullen van de dag. 

B1‐K1‐W1 - Ouderen met dementie willen andere 
activiteiten, zie 
http://www.innovatiekringdementie.nl/a-
157/ouderen-met-dementie-willen-andere-
activiteiten 
- Radio Remember, www.radio-
remember.nl 
- Campagne Muziekherinneringen i.s.m. 
Spotify werpt vruchten af, zie 
http://www.alzheimer-
nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/decemb
er/spotify.aspx 

 

http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/
http://www.innovatiekringdementie.nl/a-157/ouderen-met-dementie-willen-andere-activiteiten
http://www.innovatiekringdementie.nl/a-157/ouderen-met-dementie-willen-andere-activiteiten
http://www.innovatiekringdementie.nl/a-157/ouderen-met-dementie-willen-andere-activiteiten
http://www.radio-remember.nl/
http://www.radio-remember.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/december/spotify.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/december/spotify.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/december/spotify.aspx
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Active cues – Tovertafel, www.dementie-
winkel.nl 
Zoekterm: tovertafel 
- Activiteiten voor ouderen, zie 
http://www.stichtingdetijdmachine.nl/activit
eiten-voor-ouderen/ 
 

14 Neemt ruim de tijd om de oudere 
te activeren. 

B1‐K1‐W2 - Module Zelfredzaamheid, zie 
http://www.free-
learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start
.html 
- Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
 

 
 
 

15 Evalueert regelmatig met de 
oudere, naaste en/of mantelzorg 
het zorgleefplan en past indien 
noodzakelijk in overleg met hen 
en collega(s) het zorgleefplan 
aan. 

B1‐K1‐W10 - Kennisbundel zorgleefplan, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel zorgleefplan 
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
 

Inloggen in elektronische zorgdossiers is 
belangrijk. 
 

16 Herinnert de oudere, indien 
nodig, aan de gestelde doelen in 
het zorgleefplan. 

B1‐K1‐W2 - Zorgleefplan, www.actiz.nl 
Zoekterm: Zorgleefplan 

 

http://www.dementie-winkel.nl/
http://www.dementie-winkel.nl/
http://www.stichtingdetijdmachine.nl/activiteiten-voor-ouderen/
http://www.stichtingdetijdmachine.nl/activiteiten-voor-ouderen/
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.actiz.nl/


    42/84 
 
Onderwijsservicedocument 

 

 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Balansmodel kwetsbaren, 
www.wmotogo 
Zoekterm: balansmodel 
 

17 Heeft kennis van de anatomie, 
fysiologie, pathologie en 
psychologie van de oudere. 

B1‐K1 V&V - Ouderdomspak kan inspireren bij 
ontwikkelen voor senioren, 
www.neprom.nl 
Zoekterm: ouderdomspak 
- Anatomie van de hersenen, zie 
http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/an
atomie-hersenen.html 
- 3D body google, zie 
https://www.zygotebody.com/ 
- Boek ‘Inleiding gerontologie en geriatrie’, 
F. Eulderink, T.J. Heeren, 2004 
- Boek ‘Anatomie en fysiologie van de 
mens. Kwalificatieniveau 4 MBO’, L.L. 
Kirchmann, 1997 
 

Het is belangrijk om (meer) aandacht te 
besteden aan  de psychologische 
ontwikkeling van de ouder wordende 
mens. 
 
Suggestie: Ga met je studenten naar 
Corpus of Body worlds (permanente 
tentoonstelling in Amsterdam) of, 
toegespitst op visuele handicap, naar 
Visio (Zeist). 
 

18 Heeft specifieke kennis en inzicht 
van veel voorkomende 
ziektebeelden bij ouderen, het 
verloop en de gevolgen daarvan 
voor de oudere. 

B1‐K1 V&V, P1‐K1 
V&V, B1‐K1‐W6 

- Richtlijnen, www.verenso.nl 
Zoekterm: richtlijnen 
- Chronische ziekten, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: chronische ziekten 
- Alzheimer Nederland, 
http://www.alzheimer-nederland.nl/ 
- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 

 

http://www.wmotogo/
http://www.neprom.nl/
http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/anatomie-hersenen.html
http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/anatomie-hersenen.html
https://www.zygotebody.com/
http://www.verenso.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

Zoekterm: kennisbundels 
- Lespakket dementie gratis online 
beschikbaar,  
www.innovatiekringdementie.nl 
Zoekterm: lespakket dementie 
- Docentenhandleiding vroegsignalering 
dementie, www.hogeschoolrotterdam.nl 
Zoekterm: docentenhandleiding 
vroegsignalering dementie 
- Ziektebeelden, zie 
http://www.platformouderenzorg.nl/kennis
bank/ziektebeelden 
- Rangordening van ziekten en 
aandoeningen, 
www.volksgezondheidenzorg.info/ 
Zoekterm: rangordening ziekten en 
aandoeningen 
- Veel voorkomende aandoeningen bij 
ouderen, www.medicinfo.nl 
Zoekterm: aandoeningen ouderen 
- Geriatrische aandoeningen, zie 
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-
aandoeningen/behandelingdetail/id/144/g
eriatrische-aandoeningen 
- Algemeen aandoeningen en 
behandelingen, zie 
http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeninge
n-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a 
- Ouderdomsaandoeningen, 
www.consumed.nl 

http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/
http://www.platformouderenzorg.nl/kennisbank/ziektebeelden
http://www.platformouderenzorg.nl/kennisbank/ziektebeelden
http://www.volksgezondheidenzorg.info/
http://www.medicinfo.nl/
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
http://www.kg.nl/patienten/behandelingen-aandoeningen/behandelingdetail/id/144/geriatrische-aandoeningen
http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a
http://www.nvkg.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/algemeen2?sortby=a
http://www.consumed.nl/
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Zoekterm: ouderdomsaandoeningen: 
 

19 Heeft kennis en inzicht in de 
complexiteit van zorg die het 
gevolg is van multimorbiditeit. 

B1‐K1 V&V - Aflevering Zembla: Vader ziet spoken, 
zembla.vara.nl 
Zoekterm: vader ziet spoken 
- Videofragment het psychiatrisch 
onderzoek M77-2, www.nhg.org 
Zoekterm: onderzoek M77-2 
- Toolkit: screening, diagnostiek en 
interventie, zie 
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.asp
x 
 

 

20 Kent de risico’s en de specifieke 
psychosociale benaderingen voor 
het omgaan met mensen met 
specifieke geriatrische en 
gerontopsychiatrische 
problemen. 

B1‐K1‐W2, B1‐K1‐W8 - Lespakket dementie gratis online 
beschikbaar,  
www.innovatiekringdementie.nl 
Zoekterm: lespakket dementie 
- e-learning Leren over dementie, zie  
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_
flyer_dementie.pdf 
- Ondersteunende activiteiten, zie 
http://www.moderne-
dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?i
d=2 
- Probleemgedrag bij dementie, zie 
http://www.werkenindeouderengeneeskun
de.nl/specials/probleemgedrag-bij-
dementie/ 
- Alzheimerexperience, 
www.alzheimerexperience.nl 

 

http://zembla.vara.nl/
http://www.nhg.org/
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
http://effectieveouderenzorg.nl/Toolkit.aspx
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_flyer_dementie.pdf
http://www.lerenoverdementie.nl/media/lr_flyer_dementie.pdf
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=2
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/probleemgedrag-bij-dementie/
http://www.alzheimerexperience.nl/
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- Dementie wijs, www.youtube.nl 
Zoekterm: dementie wijs, dick kits  
 

21 Heeft kennis van polyfarmacie, 
de gevolgen daarvan en handelt 
volgens de multidisciplinaire 
richtlijn polyfarmacie bij ouderen. 

B1‐K1 V&V - Zorgprobleem Polyfarmacie, 
www.platformouderenzorg.nl 
Zoekterm: polyfarmacie  
- Periodieke controle polyfarmacie, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: polyfarmacie 
- Kennisbundel Medicatieveiligheid, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel 
medicatieveiligheid  
 

 

22 Neemt bij ouderen de tijd om 
uitleg te geven over het juiste 
medicijngebruik. 

B1‐K1‐W5 - Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
 

 

23 Realiseert zich dat goed slapen, 
goed eten, sociale contacten en 
een goede dagbesteding nuttig 
en belangrijk zijn voor de kwaliteit 
van leven van oudere. 

B1‐K1 V&V, P1‐K1‐ 
W3 

- Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
- Films en dvd’s, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
mentaal-welbevinden-films.html 
- slaapproblemen, www.youtube.nl 
Zoekterm: slaapproblemen, ggz drenthe  
 

 

http://www.youtube.nl/
http://www.platformouderenzorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.youtube.nl/
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24 Signaleert tijdig wijzigingen in de 
fysieke, geestelijke en/of 
emotionele gesteldheid van de 
oudere en diens leefomgeving en 
geeft deze door aan 
collega’s/haar leidinggevende. 

B1‐K1‐W4 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 

 

25 Bespreekt tijdig alle wijzigingen in 
de fysieke, geestelijke en/of 
emotionele gesteldheid van de 
oudere en diens leefomgeving en 
doet voorstellen tot wijziging van 
de zorg. 

B1‐K1‐W9, P1‐K1‐W2 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 

 

26 Signaleert tijdig negatieve 
wijzigingen in de hygiëne, 
veiligheid of huishouding en geeft 
deze door aan collega’s/haar 
leidinggevende. 

B1‐K1‐W8, P1‐K1‐W3 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
- Verbeterpakket valpreventie, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbe
terpakket_Valpreventie.pdf 
 

 

27 Bespreekt tijdig alle negatieve 
wijzigingen in de hygiëne, 
veiligheid of huishouding en doet 
voorstellen tot verbetering. 

B1‐K1‐W9, P1‐K1‐W2 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
 

 

28 Signaleert tijdig verminderde 
eetlust, slikstoornissen, minder 
drinken en van problemen bij 

B1‐K1‐W4 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 

Suggestie: Gastdocent logopedie 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbeterpakket_Valpreventie.pdf
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbeterpakket_Valpreventie.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html


    47/84 
 
Onderwijsservicedocument 

 

 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

voedselbereiding en geeft dit 
door aan collega’s/ haar 
leidinggevende. 

- Eten en drinken, zie  
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Vindplaats-Eten-drinken.html 
- De 6 maaltijdleveranciers voor ouderen 
in Nederland, zie 
https://www.alleszelf.nl/maaltijden/ 
 

29 Bespreekt tijdig verminderde 
eetlust, slikstoornissen, minder 
drinken en van problemen bij 
voedselbereiding en doet 
voorstellen tot verbetering. 

B1‐K1‐W9, P1‐K1‐W2 - Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
- Eten en drinken, zie  
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Vindplaats-Eten-drinken.html 
- De 6 maaltijdleveranciers voor ouderen 
in Nederland, zie 
https://www.alleszelf.nl/maaltijden/ 
 

Suggestie: Gastdocent logopedie 
 

30 Signaleert emotionele 
problemen, zoals 
eenzaamheidsproblematiek en 
sociale uitsluiting en maakt die 
bespreekbaar. 

B1‐K1‐W6 Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Risicosignalering-ouderen.html 
- Quickscan langdurige zorg en 
eenzaamheid, zie 
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-
en-eenzaamheid/week-tegen-
eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-
zorg-en-eenzaamheid 

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Eten-drinken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Eten-drinken.html
https://www.alleszelf.nl/maaltijden/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Eten-drinken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Eten-drinken.html
https://www.alleszelf.nl/maaltijden/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
http://www.eenzaam.nl/de-samenleving-en-eenzaamheid/week-tegen-eenzaamheid-2014/quickscan-langdurige-zorg-en-eenzaamheid
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- Ouderentijd, http://www.ouderentijd.nl/ 
 

31 Overlegt en/of betrekt in overleg 
met de oudere, andere 
disciplines bij de zorg, om het 
welzijn en het welbevinden van 
de oudere te verbeteren. 

B1‐K1‐W9, B1‐K1‐ 
W10, P1‐K1‐W2 

- Kenniscentrum ketenzorg, 
http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/ 
- Ketenzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: ketenzorg  
 

 

32 Signaleert tijdig overbelasting, 
vermoeidheid en of verminderde 
motivatie bij de naaste en/of 
mantelzorg. 

B1‐K1‐W4, B1‐K1‐ 
W8, P1‐K1‐W2 

- Voorkom overbelaste mantelzorgers, 
www.vilans.nl 
Zoekterm overbelaste mantelzorgers  
- Meetinstrumenten (over)belasting 
mantelzorger, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care
%20giver%20strain%20index.pdf 
- Gun overbelaste mantelzorgers 
adempauze, www.movisie.nl  
Zoekterm: overbelaste mantelzorgers 
- Overbelasting bij mantelzorgers 
voorkomen, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
Zoekterm: overbelasting 
 

 

33 Bespreekt tijdig overbelasting, 
vermoeidheid en/of verminderde 
motivatie bij de naaste en/of 

B1‐K1‐W9, P1‐K1‐W2 - Voorkom overbelaste mantelzorgers, 
www.vilans.nl 
Zoekterm overbelaste mantelzorgers  

 

http://www.ouderentijd.nl/
http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.movisie.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.vilans.nl/
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mantelzorg en doet voorstellen 
tot verbetering. 

- Meetinstrumenten (over)belasting 
mantelzorger, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care
%20giver%20strain%20index.pdf 
- Gun overbelaste mantelzorgers 
adempauze, www.movisie.nl  
Zoekterm: overbelaste mantelzorgers 
- Overbelasting bij mantelzorgers 
voorkomen, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
Zoekterm: overbelasting 
 

34 Signaleert en voorkomt 
gevaarlijke situaties in de woon- 
en leefsituatie van de zorgvrager. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1‐W6 

- Filmpjes: zithouding,  
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: zithouding 
- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Verbeterpakket valpreventie, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbe
terpakket_Valpreventie.pdf  
- Geriatriespel valpreventie, www.venvn.nl 
Zoekterm: valpreventie  
 

 

35 Onderneemt actie om gevaarlijke 
situaties in de woon- en 
leefsituatie van de zorgvrager 

B1‐K1‐W1 - Filmpjes: zithouding,  
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: zithouding 

 

http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.movisie.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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zoveel mogelijk op te heffen en te 
voorkomen. 

- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Verbeterpakket valpreventie, zie 
http://www.vilans.nl/docs/producten/Verbe
terpakket_Valpreventie.pdf  
- Geriatriespel valpreventie, www.venvn.nl 
Zoekterm: valpreventie  
  

36 Stimuleert en ondersteunt de 
oudere bij het omgaan met 
beperkingen, handicaps en 
ziekte(n). 

B1‐K1‐W6, P1‐K1‐W1 Kennisplein chronische zorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
  

 

37 Stelt de oudere, naaste en/of 
mantelzorg zo nodig gerust, biedt 
troost en toont begrip en 
medeleven. 

B1‐K1‐W6 Kennisplein chronische zorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
 

 

38 Past kennis van verlies- en 
rouwverwerking toe en biedt 
steun. 

B1‐K1 V&V, B1‐K1‐W6 - Boek ‘Richtlijnenboek Palliatieve zorg’, 
Richtlijnen voor praktijk (IKNL). 
- Tips bij levensvragen, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: levensvragen 
- Archieven rouw, zie 
http://www.planetree.nl/tag/rouw/ 
- Film: Amour (2012), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1602620/ 

Suggestie: excursie naar een hospice of 
gastdocent complementaire zorg 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.planetree.nl/tag/rouw/
http://www.imdb.com/title/tt1602620/
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- Games that matter, 
https://www.gamesthatmatter.nl/ 
 

39 Respecteert de wensen en 
behoeften van de oudere bij een 
naderend levenseinde zoals het 
weigeren van zorg en/of 
behandeling. 

B1‐K1‐W6 - Archieven rouw, zie 
http://www.planetree.nl/tag/rouw/ 
- Bureau MORBidee, 
www.bureaumorbidee.nl 
 

 

40 Legt de wensen en behoeften 
van de oudere vast en handelt 
hiernaar. 

P2‐K1‐W2, B1‐K1‐W3 - Kennisbundel Vraaggericht werken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken 
- Kennisbundel zorgleefplan, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel zorgleefplan 
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
 

 

 Competentiegebied 2: Communicatie: de professional als communicator 
1 Communiceert met de oudere, 

naaste en/of mantelzorg. 
B1‐K1 V&V - Gedrag. Zo mooi anders in de zorg. 

Boekje met DVD, zie 
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-
in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/ 
 

 

https://www.gamesthatmatter.nl/
http://www.planetree.nl/tag/rouw/
http://www.bureaumorbidee.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-gedrag/1001004006012923/
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2 Staat open voor feedback van 
oudere en naaste en/of 
mantelzorg. 

B1‐K2 V&V, B1‐K1‐ 
W9, B1‐K2‐W1 

- Teleurstellingen. Zo mooi anders in de 
zorg. Boekje met DVD, zie 
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-
in-de-zorg-
teleurstellingen/1001004006165477/ 
 

 

3 Creëert een sfeer van vertrouwen 
en betrokkenheid. 

B1‐K1‐W1, 
P1:Typering van het 
beroep 

- Beroepscode van verpleegkundigen en 
verzorgenden, zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/00
1_1420709885774.pdf 
 

 

4 Gaat discreet om met 
vertrouwelijke informatie van de 
oudere, naaste en/of mantelzorg. 

B1‐K1‐W4 - Free-learning modules beroepshouding, 
goed in gesprek en écht contact maken, 
zie www.free-learning.nl/index.html 
 

 

5 Zorgt voor een ruimte waar de 
privacy is gewaarborgd, zodat de 
oudere zich vrij voelt om alle 
onderwerpen te bespreken. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1 

  

6 Erkent dat voor sommige oudere 
migranten Nederlands de tweede 
taal is. In het bijzonder bij 
diagnosestelling en 
medicijngebruik is het belangrijk 
te checken of de informatie 
begrepen is. Mondelinge 

Te koppelen aan B1‐ 
K1‐W5 

  

http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.free-learning.nl/index.html
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informatie in de moedertaal is het 
meest effectief. 

7 Heeft kennis van de 
veranderingen van de zintuigen 
als gevolg van het ouder worden 
en de betekenis daarvan voor de 
communicatie. 

P2‐K1 V&V - Bartimeus, www.bartimeus.nl  
- Communiceren, www.doofblind.nl 
Zoekterm: communiceren 

Suggestie: gastlessen audicien / opticien 
of bezoek het muZiEum.  
 

8 Neemt de tijd om de oudere zijn 
of haar verhaal te laten doen, ook 
al duurt dat wat langer dan bij de 
‘standaard’ patiënt. 

P1‐K1‐W2 - Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
 

 

9 Houdt bij de 
informatieverstrekking rekening 
met de beperkingen van de 
oudere. 

B1‐K1‐W7, P1‐K1‐W2 - Free-learning module écht contact 
maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
- Toolkit laaggeletterdheid, www.lhv.nl 
Zoekterm: Toolkit laaggeletterdheid 
- Begrijp je lichaam, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: Begrijp je lichaam 

 

10 Stimuleert oudere om iemand 
mee te nemen om mee te 
luisteren, vragen te stellen of te 
tolken. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1‐W3 

  

11 Gebruikt verschillende vormen 
van gesprekstechniek, passend 
bij de situatie van de oudere. 

B1‐K1 V&V - HumanDimensions, 
www.humandimensions.nl 

 

http://www.bartimeus.nl/
http://www.doofblind.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.lhv.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.humandimensions.nl/
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12 Reageert op lichaamstaal en 
verbale signalen met relevante 
vragen. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2 - Free-learning modules goed in gesprek 
en écht contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
- Zora in de Korsakov-kliniek, zie 
http://www.eo.nl/ditisdedag/reportage/afle
vering-detail/dit-is-de-dag-
20150912t211030/ 
 
 

 

13 Vraagt opheldering, reden of 
oorzaak bij onduidelijke en vage 
antwoorden. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

14 Stelt vragen als zij de indruk 
heeft dat de ander nog niet alles 
heeft gezegd. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

15 Komt terug op wat eerder door 
de ander is gezegd. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

16 Toetst of zij begrepen heeft wat 
de ander wilde zeggen. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

17 Geeft een goede samenvatting 
van wat is gezegd. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

18 Spreekt in begrijpelijke taal en 
gebruikt geen jargon. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐W2  

19 Formuleert mondeling en 
schriftelijk helder en duidelijk. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐ 
W2, B1‐K1‐W3, B1‐ 
K1‐W10 

 

20 De non-verbale communicatie 
(lichaamstaal, de gebaren) is 
effectief en correct. 

B1‐K1‐W2, P1‐K1‐ 
W2, P1‐K1‐W2 

 

21 Maakt zo nodig gebruik van 
ondersteunende middelen (o.a. 
nieuwe technologieën) bij het 

B1‐K1‐W7 Ga met de studenten naar OTIB: 
modelwoningen in Woerden. Hierin 
worden domotica-toepassingen getoond 

http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
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aanbieden van informatie, advies 
en instructie. 

en studenten mogen met alle domotica 
oefenen/ontdekken d.m.v. interactieve 
opdrachten. 

22 Weet wie aanspreekpunt is van 
de oudere en maakt daar indien 
nodig of gewenst gebruik van. 

B1‐K1‐W10  

 Competentiegebied 3: Samenwerking: de professional als samenwerkingspartner 
1 Werkt samen met de oudere, 

naaste en/of mantelzorger. 
Typerende 
beroepshouding, B1‐ 
K1 V&V 

- Video’s over mantelzorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: mantelzorg 
- Expertisecentrum Mantelzorg, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
 

 

2 Werkt samen met andere 
disciplines, betrokken bij de 
zorgverlening voor de oudere. 

B1‐K1‐W9, B1‐K2‐W2 - Kenniscentrum ketenzorg, 
http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/ 
- Ketenzorg, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: ketenzorg  

 

3 Voert multidisciplinair overleg 
over ondersteuning van en zorg 
voor ouderen met complexe 
problematiek. Indien oudere, 
naaste en/of mantelzorger niet 
betrokken kunnen worden, 

B1‐K1‐W9, B1‐K2‐W2  

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
http://www.kenniscentrumketenzorg.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
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worden zij op de hoogte gebracht 
van de resultaten van dit overleg. 

4 Steunt voorstellen van anderen, 
bouwt daarop voort in de richting 
van een gemeenschappelijk doel. 

B1‐K1‐W9, B1‐K2‐W2  

5 Consulteert of verwijst tijdig naar 
andere zorg- of hulpverleners. 

B1‐K1‐W9, B1‐K2‐ 
W2, P1‐K1‐W1 

 

6 Helpt collega’s, biedt hulp aan. B1‐K1‐W9 
 

  

7 Geeft feedback aan collega’s, 
vraagt feedback en reageert daar 
adequaat op. 

B1‐K1‐W1 
 

- De ketchupklodder, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=pk8lin
8Rl8A 
- Free-learning modules feedback en écht 
contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

 

8 Benoemt knelpunten in de 
samenwerking en maakt deze 
bespreekbaar. 

B1‐K1‐W9 
 

  

9 Onderneemt actie waardoor de 
spanningen in een groep 
verminderen. 

Te koppelen aan B1‐ 
K1, P1‐K1‐W4 

Groepsdynamiek ABC, zie 
http://www.groepsdynamiek.nl/index1.html 
 

 

 Competentiegebied 4: Kennis en wetenschap: de professional als lerende professional 
1 Reflecteert op het eigen 

handelen. 
B1‐K2 V&V, B1‐K2‐ 
W1 

- Tools, zie http://www.reflectiesite.nl/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pk8lin8Rl8A
https://www.youtube.com/watch?v=pk8lin8Rl8A
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.groepsdynamiek.nl/index1.html
http://www.reflectiesite.nl/
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2 Kent de grenzen van de eigen 
deskundigheid en die van 
collega’s. 

B1‐K2‐W3 - Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
- Tijdsbeleving en tijdsdruk, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: tijdsbeleving 
 

 

3 Houdt kennis en ontwikkelingen 
in het vakgebied bij. 

B1‐K2‐W1 - Nursing, www.nursing.nl 
 

Suggestie: Zelf vaktijdschrift maken 
 

4 Past nieuwe ontwikkelingen toe 
in de uitvoering van haar werk. 

B1‐K2‐W3 - Nieuw thema: Vernieuwend zorgen, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vernieuwend zorgen 
- Nooit meer eenzaam met Zora, zie  
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-
reportage/23-09-2014/VPWON_1230964 
- Humanitas zorgrobot Zora, 
www.youtube.nl 
Zoekterm: humanitas zorgrobot Zora 
- Koefnoen – Zorgrobots, www.youtube.nl 
Zoekterm: koefnoen zorgrobots 
 

 

5 Begeleidt en ondersteunt nieuwe 
collega’s en studenten. 

B1‐K2‐W4 - Coaching, zie 
http://www.coachy.nl/coaching/ 
 

 

6 Bevordert de deskundigheid van 
stagiaires, collega’s en andere 
zorgverleners. 

B1‐K2‐W4  Suggestie: zorgmarkt / tentoonstelling / 
symposium 
 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.nursing.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964
http://www.youtube.nl/
http://www.youtube.nl/
http://www.coachy.nl/coaching/
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 Competentiegebied 5: Maatschappelijk handelen: de professional als gezondheidsbevorderaar 
1 Behartigt de belangen van de 

oudere. 
B1‐K1‐W6, Te 
koppelen aan P1‐K1 

- Databank Effectieve sociale interventies, 
zie https://www.movisie.nl/effectieve-
sociale-interventies 
- Werkwijzer voor sociale netwerken, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: sociaal netwerk 
 

 

2 Beseft dat armoede een 
negatieve invloed heeft op de 
kwaliteit van leven en van invloed 
is op het ontstaan van 
gezondheidsklachten. 

B1‐K1‐W7   

3 Beseft dat voor ouderen met een 
laag inkomen een eigen bijdrage 
een drempel kan zijn om gebruik 
te maken van het zorg- en 
welzijnsaanbod en het opvolgen 
van gezondheidsadviezen. 

B1‐K1‐W2  
 

 

4 Kiest voor de minst kostbare 
optie bij gelijkwaardigheid van 
alternatieven. 

Te koppelen aan P1‐ 
K1 

- Thuisleefgids, www.thuisleefgids.nl 
 

Suggestie: oefenen via websites met 
prijzen per product. 

5 Kent wet- en regelgeving, 
financiering en maatschappelijke 
ontwikkelingen op gebied van 
zorg voor ouderen. 

B1‐K1 V&V, P1‐K1 
V&V 

- Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 
- Wijzigingen AWBZ en Wmo: een 
overzicht, www.movisie.nl 
Zoekterm: awbz wmo overzicht  

Suggestie: Bezoek gerechtshof of koppel 
een opdracht aan de film Lucia de B. 
 

https://www.movisie.nl/effectieve-sociale-interventies
https://www.movisie.nl/effectieve-sociale-interventies
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.thuisleefgids.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.movisie.nl/
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- Servicedocument wet- en regelgeving  
zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zor
g-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Speelfilm Lucia de B. (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1800338/ 
 

6 Handelt conform relevante wet 
en regelgeving. 

B1‐K1 V&V, P1‐K1 
V&V 

- Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 
- Wijzigingen AWBZ en Wmo: een 
overzicht, www.movisie.nl 
Zoekterm: awbz wmo overzicht  
- Servicedocument wet- en regelgeving  
zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zor
g-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Speelfilm Lucia de B. (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1800338/ 
 

 

7 Handelt volgens de richtlijnen 
voor kwaliteit en patiëntveiligheid. 

B1‐K1 V&V - Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 
- Beter oud, www.beteroud.nl 
 

 

8 Neemt passende maatregelen bij 
incidenten in de zorg. 

B1‐K1‐W8, B1‐K2‐W3 - MIC als stuurinstrument voor kwaliteit 
van zorg, zie 

 

https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
http://www.imdb.com/title/tt1800338/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.movisie.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
http://www.imdb.com/title/tt1800338/
http://www.vmszorg.nl/
http://www.beteroud.nl/
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http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-
detail/mic-als-stuurinstrument-voor-
kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-
en-verpleeghuizen-en-de-thuis/ 
- Kennisbundel Medicatieveiligheid, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel 
medicatieveiligheid 
- Free-learning module agressie, zie 
www.free-learning.nl/index.html 
- Agressie. Zo mooi anders in de zorg. 
Boekje en dvd, zie 
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressi
e-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-
9789013065381 
- Film Vilans webredactie ‘Achter gesloten 
deuren’, zie https://vimeo.com/53925805 
- Ouderenmishandeling: een DVD met 
handleiding, www.movisie.nl 
Zoekterm: handleiding 
ouderenmishandeling 
- Ouderenmishandeling, 
www.rijksoverheid.nl 
Zoekterm: ouderenmishandeling  
 

 Competentiegebied 6: Organisatie: de professional als organisator 

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://vimeo.com/53925805
http://www.movisie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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1 Heeft kennis van de sociale kaart 
en (maatschappelijke) 
steunsystemen en gebruikt deze. 

B1‐K1 V&V Zorg voor beter, www.zorgvoorbeter.nl  
 

Bekijk: welke instellingen zijn er in de 
gemeenten/regio? 

2 Betrekt indien mogelijk naaste 
en/of mantelzorg bij de 
zorgverlening. 

Typerende 
beroepshouding, B1‐ 
K1 V&V 

Suggestie: naspelen van een 
opnamegesprek, zorgplanbespreking of 
MDO. 

3 Geeft naaste en/of mantelzorg de 
ruimte de oudere (emotionele) 
ondersteuning te bieden. 

P2‐K1‐W2  

4 Maakt duidelijke afspraken met 
oudere, naaste en/of mantelzorg 
en zorgt voor follow‐up. 

B1‐K1,W3, B1‐K1‐ 
W10, P1‐K1‐W1 

 

5 Organiseert de zorg zo dat er zo 
min mogelijk professionals bij de 
oudere over de vloer komen. 

P2‐K1‐W1  

6 Bevordert de samenwerking 
tussen de eerstelijnszorg en de 
informele zorg en geeft, indien 
aanwezig, daarbij een centrale 
rol aan de wijkverpleegkundige 
en/of de ouderenadviseur. 

B1‐K2‐W2   

7 Stemt de eigen werkzaamheden 
en die van anderen zowel 
inhoudelijk als organisatorisch op 
elkaar af. 

B1‐K1‐W9   

http://www.zorgvoorbeter.nl/
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8 Stemt de activiteiten met de 
verschillende collega’s en 
collegazorgverleners op elkaar 
af. 

B1‐K1‐W9   

9 Organiseert en plant de eigen 
werkzaamheden, voert ze uit en 
evalueert deze. 

B1‐K1‐W3, B1‐K1W10  

10 Stelt de juiste prioriteiten in de 
zorgverlening en werkt volgens 
het zorgleefplan. 

B1‐K1‐W9   

11 Lost knelpunten en verstoringen 
in de eigen praktijkvoering 
zelfstandig op. 

B1‐K1‐W9   

12 Treft in een hectische situatie 
maatregelen om orde op zaken 
te stellen. 

B1‐K1‐W8   

13 Stelt plannen bij als daar 
aanleiding voor is. 

B1‐K1‐W10  

14 Draagt zorg voor adequate 
overdracht, o.a. door duidelijke 
en concrete verslaglegging. 

B1‐K1‐W2, B1‐
K1W3, B1‐K1‐
W9, B1K2‐W2 

 

 Competentiegebied 7: Professionaliteit en kwaliteit 
1 Vervult naar de oudere, naaste 

en/of mantelzorg de rol van 
vertrouwenspersoon. 

P1: Typering van het 
beroep, P1-K1-W1 

- Beroepscode van verpleegkundigen en 
verzorgenden, zie 
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2 Gaat zorgvuldig om met het 
vertrouwen dat door de oudere, 
naaste en/of mantelzorg in de 
hulpverlening wordt gesteld. 

Te koppelen aan B1-
K1 en P2-K1 

http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/00
1_1420709885774.pdf 
- Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, 
Verzorging en Zorg thuis, www.igz.nl 
Zoekterm: kwaliteitsdocument 
verantwoorde zorg 
- Serious soaps voor ouderenzorg, 
www.serioussoap.nl  
Zoekterm: serious soaps  
 

 

3 Is zich bewust van eigen normen 
en waarden en handelt 
consequent daar naar. 

B1: Typerende 
beroepshouding 

- Free-learning module beroepshouding, 
zie www.free-learning.nl/index.html 
 

 

4 Gaat binnen het kader van de 
beroepsethiek bewust en op de 
juiste wijze om met voorkomende 
verschillen in normen en 
waarden. 

B1: Typerende 
beroepshouding 

- Beroepscode van verpleegkundigen en 
verzorgenden, zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/00
1_1420709885774.pdf 
- Free-learning module beroepshouding, 
zie www.free-learning.nl/index.html 
 

 

5 Houdt rekening met de rechten 
en plichten van de oudere, 
naaste en/of mantelzorg. 

B1-K1 V&V   

6 Staat voor gedane toezeggingen 
en verplichtingen. 

B1: Typerende 
beroepshouding 

  

http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.igz.nl/
http://www.serioussoap.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.free-learning.nl/index.html
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7 Maakt geen misbruik van macht, 
voorkennis of persoonlijke 
informatie. 

Te koppelen aan B1-
K1 en P2-K1 

  

8 Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor 
de ouderen, naaste en/of 
mantelzorg en reageert daarop 
met adequaat gedrag. 

Te koppelen aan P2-
K1, B1-K1-W6 

  

9 Kent en erkent de eigen grenzen 
en de grenzen van het 
vakgebied. 

B1‐K2‐W1, B1‐K2‐W3 - Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
- Tijdsbeleving en tijdsdruk, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: tijdsbeleving 
 

 

10 Handelt binnen de grenzen van 
haar bekwaam- en bevoegdheid 

B1-K1-W5   

11 Houdt zich bij de uitoefening van 
de functie aan de beroepscode 
en de wet en regelgeving. 

B1-K1-W3 - Beroepscode van verpleegkundigen en 
verzorgenden, zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/00
1_1420709885774.pdf 

 

12 Verleent zorg voor de oudere 
volgens protocollen, 
kwaliteitsrichtlijnen, regels van 
patiëntveiligheid en afspraken 
van de organisatie. 

B1‐K1 V&V    

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Verzorgende-IG 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

13 Voert alleen interventies en 
verpleegkundige handelingen uit 
waarvoor zij bevoegd en 
bekwaam is. 

B1-K1-W5 - Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg, zie 
https://www.bigregister.nl/registratie/inhet
bigregister/wetenregelgeving/ 
 

 

14 Neemt verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit van het eigen 
handelen. 

B1‐K2‐W1, B1‐K2‐W3 - Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, 
Verzorging en Zorg thuis, www.igz.nl 
Zoekterm: kwaliteitsdocument 
verantwoorde zorg 
 

 

15 Meldt gemaakte fouten. B1‐K2‐W3   
16 Reageert beheerst bij 

spanningen en emoties. 
B1‐K1‐W8    

17 Werkt zelfstandig binnen het 
eigen takenpakket en draagt zorg 
voor een periodieke evaluatie. 

B1‐K1‐W10   

  

https://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/wetenregelgeving/
https://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/wetenregelgeving/
http://www.igz.nl/
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5 Helpende Zorg & Welzijn 
 
In dit hoofdstuk staat tabel 3 met daarin de koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, kwalificatie  Helpende Zorg en Welzijn (Z&W) en 
beschikbare bronnen over ouderenzorg. De koppeling tussen de competenties voor ouderenzorg en onderdelen van de kwalificatie Helpende Z&W is 
gebaseerd op ‘Goede zorg voor ouderen: Aanbevelingen ten aanzien van het MBO curriculum Verzorgende‐IG en Helpende zorg en welzijn’ (van 
Bodegom, Hoogerduijn & Oeseburg, 2014)5. Verder staan er in de tabel de beschikbare leermiddelen, opmerkingen en suggesties. 
 
Tips projectgroep ouderenzorg 
Veel competenties kunnen in simulatie op de afdeling geoefend worden ( simulatiezorgvragers en collega’s door de hele afdeling). Verder geeft de 
werkgroep Ouderenzorg de tip om regelmatig projecten te doen in de werkvelden. Zeker wanneer de studenten nog niet op stage gaan. Dit kan dan 
dienen als een goede voorbereiding/gewenningsperiode.  
 
Verwijzing naar leermiddelen ouderenzorg 
In de tabel is de informatie in de kolom ‘verwijzing leermiddelen ouderenzorg’ zoveel mogelijk op dezelfde manier weergegeven. In verband met de 
kwetsbaarheid van verwijzingen naar internetsites worden de naam van de bron, hoofdpagina website en zoekterm vermeld. Zo zijn de bronnen het 
langst te vinden. Let wel, bij het zoeken met de zoektermen, kan het zijn dat de bron niet gelijk bovenaan staat, maar als 2e of 3e wordt genoemd bij de 
zoekresultaten.  
Als de bron niet te vinden is door te zoeken op de website, wordt vermeld ‘naam van de bron, zie ‘specifieke link naar bron’.  
Bij verwijzing naar de gehele website staat er: ‘naam organisatie, website’.  
In de kolom worden geen leermiddelen van uitgevers genoemd. 
 
Hoofdthema’s ouderenzorg 
Het overzicht van de competenties voor ouderenzorg is erg uitgebreid, vandaar dat de projectgroep de belangrijkste thema’s ten aanzien van 
ouderenzorg in kaart heeft gebracht. Deze thema’s zijn: 

• Bejegening en communicatie 

                                                      
5 van Bodegom, D., Hoogerduijn, J., & Oeseburg, B. (2014). Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de verpleegkundige opleidingen 
geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn. Rapport. Nederland, Den Haag: ZonMw.   
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• Zelfmanagement en eigen regie 
• Vraaggericht werken 
• Participatie en zelfredzaamheid/samenredzaamheid 
• Kwaliteit van leven en welbevinden 
• Cliëntveiligheid versus kwaliteit van leven en welbevinden 
• Onbegrepen gedrag 
• Dementie 
• Technologie, kennis van: 

- inzet van ICT-toepassingen/domotica en beeldbellen bij de zorg en ondersteuning aan ouderen 
- verschil tussen hoe makkelijk studenten met ICT en domotica omgaan en hoe moeilijk dit voor ouderen kan zijn. 
- hoe je ouderen kunt simuleren tot en ondersteunen bij het gebruik van ICT/domotica/beeldbellen.  
- hoe ICT/Domotica/beeldbellen bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid van de oudere of aan een betere kwaliteit van zorg en 

ondersteuning. 

 
Bronnenbestand 
De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de 
herziene kwalificatiedossiers Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering. In het overzicht zoekt u op kwalificatiedossier, kwalificatie, 
onderwerp en inhoud. Het bronnenbestand bevat meerdere links naar leermiddelen voor ouderenzorg, zie http://www.mboraad.nl/?page=1917 
 
Actuele informatie 
Op onderstaande sites is veel actuele informatie te vinden m.b.t. ouderenzorg: 

• www.vilans.nl 
• www.beteroud.nl/ouderen 
• www.zorgvoorbeter.nl, als u zich abonneert op de nieuwsflits wordt u op de hoogte gehouden van aanvullingen en nieuws op deze website. 
• www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html, informatie over ouderenparticipatie. 
• www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten, tips voor een betere beeldvorming onder studenten. 
• www.kennispleinchronischezorg.nl 
• www.innovatiekringdementie.nl 

http://www.mboraad.nl/?page=1917
http://www.vilans.nl/
http://www.beteroud.nl/ouderen
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
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• www.actiz.nl 
• www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html  
• www.nkop.nl/ 
• http://www.vgn.nl/toolkitouderen, informatie over het verouderingsproces van mensen met een verstandelijke beperking. 
• www.serioussoap.nl 

 
Tabel 3 Koppeling competenties voor ouderenzorg met kwalificatie Helpende Z&W en beschikbare bronnen over ouderenzorg 

 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

 Competentiegebied 1: Vakinhoudelijk handelen 
1 Centraal staan bij de zorgverlening en 

begeleiding de opvattingen, 
levensbeschouwing, seksuele geaardheid, 
culturele achtergrond, wensen en 
mogelijkheden van de oudere, naaste en/of 
mantelzorg. 

Typering van het 
beroep, P2-K1-
W3 

- Free-learning modules 
beroepshouding, goed in gesprek en 
écht contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
- Alle kennisbundels, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundels 
- Teledoc 69: liefde, seks, senior 
(trailer, zie 
https://vimeo.com/79291602) 
- Seksualiteit en een chronische 
ziekte (Rutgers WPF), zie 
http://shop.rutgers.nl/469909.pdf 
- Seksualiteit. Zo mooi anders in de 
zorg. Boekje met DVD, zie 
http://www.monitorlerensignaleren.nl
/seksualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg 
- Roze zorg, www.rozezorg.nl 

Suggestie: ondersteunen door 
filmpjes, zoals man bijt hond, 
puberruil ajax-feijenoord 
(fundamentalisme) en documentaire 
Zwart als roet 
(zwartepietendiscussie), zie 
http://www.vpro.nl/programmas/2doc
/zwart-als-roet.html. 
 

http://www.actiz.nl/
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Over-het-netwerk.html
http://www.nkop.nl/
http://www.vgn.nl/toolkitouderen
http://www.serioussoap.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
https://vimeo.com/79291602
http://shop.rutgers.nl/469909.pdf
http://www.monitorlerensignaleren.nl/seksualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg
http://www.monitorlerensignaleren.nl/seksualiteit-zo-mooi-anders-de-zorg
http://www.rozezorg.nl/
http://www.vpro.nl/programmas/2doc/zwart-als-roet.html
http://www.vpro.nl/programmas/2doc/zwart-als-roet.html
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Roze ouderencafé, zie 
https://www.roze50plus.nl/agenda/1
6870/het-roze-ouderen-cafe/ 
- Film: Benjamin en de anderen, zie 
http://www.benjaminendeanderen.nl/ 
 

2 Benadert de oudere, naaste en/of mantelzorg 
in alle situaties respectvol en neemt hen 
serieus. 

Te koppelen aan 
P2-K1 

- Video's informele zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: informele zorg 
- Free-learning modules 
beroepshouding, goed in gesprek en 
écht contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
- Uitzendingen van Holland Doc om 
de discussie aan te gaan, zie 
www.teleblik.nl en 
www.panopto.com 
 

Hoort bij basishouding van 
dienstverlener. 
 
Suggestie: maak de hele afdeling 
(voor een periode) een zorgplein. 
Werk met simulanten. Doe dit in 
ieder geval voordat de studenten de 
stage op gaan. Zet eventueel een 
eigen simulantenbank op. 

3 Neemt de oudere als individu en zijn of haar 
sociale omgeving als uitgangspunt en niet de 
aandoening(en) van de oudere. 

Te koppelen aan 
P2-K1 

- Film: Still Alice (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt3316960/ 
- Ouderdomspak kan inspireren bij 
ontwikkelen voor senioren, 
www.neprom.nl 
Zoekterm: ouderdomspak 
 

Hoort ook bij basishouding van 
dienstverlener. 
 

https://www.roze50plus.nl/agenda/16870/het-roze-ouderen-cafe/
https://www.roze50plus.nl/agenda/16870/het-roze-ouderen-cafe/
http://www.benjaminendeanderen.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.teleblik.nl/
http://www.panopto.com/
http://www.imdb.com/title/tt3316960/
http://www.neprom.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

4 Heeft kennis van anatomie van de oudere. P2-K1 V&V - 3D body google, zie 
https://www.zygotebody.com/ 
- het hart klokhuis, www.youtube.nl 
Zoekterm: Het hart klokhuis 
 

Advies: Anatomie koppelen aan de 
meest voorkomende ziektebeelden 
(bouw ruggengraat -> dwarslaesie).  
 
Suggestie: Ga met je studenten naar 
Corpus of Body worlds (permanente 
tentoonstelling in Amsterdam) of, 
toegespitst op visuele handicap, 
naar Visio (Zeist). 

5 Realiseert zich dat goed slapen, goed eten, 
sociale contacten en een goede 
dagbesteding en nuttig en belangrijk kunnen 
zijn voor de kwaliteit van leven van de 
oudere. 

P2-K1 V&V, 
P2-K1-W2 

- Risicosignalering, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderen
zorg/Risicosignalering-ouderen.html 
- Films en dvd’s, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderen
zorg/mentaal-welbevinden-films.html 
- slaapproblemen, www.youtube.nl 
Zoekterm: slaapproblemen, ggz 
drenthe  
 
 

Suggesties:  
- Ga samen met de studenten de 
activiteiten doen, die je ouderen kunt 
aanbieden, bijv. ganzenbord, 
memorie, samen lezen van een 
krant, liedjes van vroeger, plaatjes 
van vroeger.   
- Leer de studenten een levensboek 
of herinneringskoffer te maken. 
- Laat de studenten het sociale 
netwerk in kaart brengen. 

6 Stelt de oudere, naaste en/of mantelzorg zo 
nodig gerust, biedt troost en toont begrip en 
medeleven. 

Is te koppelen 
aan P1-K1-W2, 
P1-K1-W3 

- Kennisbundel Vraaggericht 
werken, www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vraaggericht werken  
- Free-learning modules 
beroepshouding en écht contact 

Valkuil voor Helpende: kan ook heel 
troostend en betuttelend reageren.  
 

https://www.zygotebody.com/
http://www.youtube.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Risicosignalering-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-films.html
http://www.youtube.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

 Competentiegebied 2: Communicatie 
1 Communiceert met de oudere, naaste en/of 

mantelzorg 
P2-K1 V&V - Free-learning modules 

beroepshouding en écht contact 
maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

 

2 Staat open voor feedback van oudere, 
naaste en/of mantelzorg. 

B1-K1-W9 - Teleurstellingen. Zo mooi anders in 
de zorg. Boekje met DVD, zie 
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-
anders-in-de-zorg-
teleurstellingen/1001004006165477/ 
 

 

3 Gaat discreet om met vertrouwelijke 
informatie van de oudere, naaste en/of 
mantelzorg. 

Typering van het 
beroep 

- Beroepscode van 
verpleegkundigen en verzorgenden, 
zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/139
35/001_1420709885774.pdf 
 
 
 

Suggestie: laat de leerlingen 
tekenen voor de eed voor aanvang 
stage en maakt dit een officieel 
moment, zodat zij begrijpen wat er 
van hun verwacht wordt en je maakt 
zo de schakeling naar professie. 

4 Houdt bij de informatieverstrekking rekening 
met de beperkingen van de oudere. 

P2-K1-W2, P2-
K1-W3 

- Free-learning module écht contact 
maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 

 

http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.bol.com/nl/p/zo-mooi-anders-in-de-zorg-teleurstellingen/1001004006165477/
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Toolkit laaggeletterdheid, 
www.lhv.nl 
Zoekterm: Toolkit laaggeletterdheid 
- Begrijp je lichaam, 
www.kennispleinchronischezorg.nl 
Zoekterm: Begrijp je lichaam 

5 Spreekt in begrijpelijke taal en gebruikt geen 
jargon. 

Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

- HumanDimensions, 
www.humandimensions.nl 
- Free-learning modules goed in 
gesprek en écht contact maken, zie 
www.free-learning.nl/index.html 
 

 

6 Formuleert mondeling en schriftelijk helder 
en duidelijk. 

B1-K1-W9 Staat in leermiddelen van uitgevers  

7 De non-verbale communicatie (lichaamstaal, 
de gebaren) is effectief en correct. 

Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

- Free-learning modules goed in 
gesprek en écht contact maken, zie 
www.free-learning.nl/index.html 
 

 

 Competentiegebied 3: Samenwerking: de professional als samenwerkingspartner 
1 Werkt samen met ouderen, naaste en/of 

mantelzorg. 
Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

- Video’s over mantelzorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: mantelzorg 
- Expertisecentrum Mantelzorg, 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 

Suggestie: maak de hele afdeling 
(voor een periode) een zorgplein. 
Werk met simulanten. Doe dit in 
ieder geval voordat de studenten de 
stage op gaan. Zet eventueel een 
eigen simulantenbank op. 

http://www.lhv.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
http://www.humandimensions.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, 
www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 

Simulanten zijn in dit geval ook 
simulanten die collega van je zijn.  
 
 

2 Geeft feedback aan collega’s, vraagt 
feedback en reageert daar adequaat op. 

B1-K1-W9 - De ketchupklodder, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=p
k8lin8Rl8A 
- Free-learning modules feedback en 
écht contact maken, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

 

3 Benoemt knelpunten in de samenwerking en 
maakt deze bespreekbaar. 

B1-K1-W9 - Hilarische samenwerking tussen 
twee apen, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=T
V940rqwx8w 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderen
zorg/Communiceren-lastige-
gesprekken.html 
 

 

4 Helpt collega’s, biedt hulp aan. B1-K1-W9 - Doelgericht communiceren, zie 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderen
zorg/Communiceren-
Doelgericht.html 
 

 

 Competentiegebied 4: Kennis en wetenschap: de professional als lerende professional 
1 Reflecteert op het eigen handelen. B1-K1-W9 Staat in leermiddelen van uitgevers 

http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=pk8lin8Rl8A
https://www.youtube.com/watch?v=pk8lin8Rl8A
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TV940rqwx8w
https://www.youtube.com/watch?v=TV940rqwx8w
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-lastige-gesprekken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-lastige-gesprekken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-lastige-gesprekken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-Doelgericht.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-Doelgericht.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-Doelgericht.html
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

2 Kent de grenzen van de eigen deskundigheid 
en die van collega’s. 

B1‐K1‐W6, B1‐
K1‐W9 

- Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
- Tijdsbeleving en tijdsdruk, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: tijdsbeleving 
 

Advies: belangrijk om deze 
vaardigheden in het profiel te 
koppelen aan het werkveld 
ouderenzorg waarbij ingespeeld 
word op de actualiteiten.  
 
Suggestie: Zelf vaktijdschrift maken. 
Zorgmarkt / tentoonstelling / 
symposium. Ga met de studenten 
naar OTIB: modelwoningen in 
Woerden. Hierin worden domotica-
toepassingen getoond en studenten 
mogen met alle domotica 
oefenen/ontdekken d.m.v. 
interactieve opdrachten. 
 

3 Houdt kennis en ontwikkelingen in het 
vakgebied bij. 

B1-K1-W9 - Nursing, www.nursing.nl 
 

4 Past nieuwe ontwikkelingen toe in de 
uitvoering van haar werk. 

B1-K1-W9 - Nieuw thema: Vernieuwend 
zorgen, www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: vernieuwend zorgen 
- Nooit meer eenzaam met Zora, zie  
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-
reportage/23-09-
2014/VPWON_1230964 
- Humanitas zorgrobot Zora, 
www.youtube.nl 
Zoekterm: humanitas zorgrobot Zora 
- Koefnoen – Zorgrobots, 
www.youtube.nl 
Zoekterm: koefnoen zorgrobots 

 Competentiegebied 5: Maatschappelijk handelen: de professional als gezondheidsbevorderaar 
1 Kent wet- en regelgeving, financiering en 

maatschappelijke ontwikkelingen op gebied 
van zorg voor ouderen. 

P2-K1 V&V - Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 
- Wijzigingen AWBZ en Wmo: een 
overzicht, www.movisie.nl 

Suggestie: Bezoek gerechtshof of 
koppel een opdracht aan de film 
Lucia de B. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.nursing.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964
http://www.youtube.nl/
http://www.youtube.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.movisie.nl/
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 Competenties ouderenzorg Kwalificatie 
Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

Zoekterm: awbz wmo overzicht  
- Servicedocument wet- en 
regelgeving  zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mb
o/zorg-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Speelfilm Lucia de B. (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1800338/ 
 

 
De studenten moeten weten waar ze 
op moeten letten, veranderingen en 
risico’s herkennen en doorgeven 
aan de juiste persoon.  
 
Studenten moeten ook goed weten: 
Wat mag ik wel en niet doen, met 
name rond bevoegd- en 
bekwaamheid? Wat zijn de kaders 
hierin en waarom? 
 

2 Handelt conform relevante wet en 
regelgeving. 

P2-K1 V&V - Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 
- Wijzigingen AWBZ en Wmo: een 
overzicht, www.movisie.nl 
Zoekterm: awbz wmo overzicht  
- Servicedocument wet- en 
regelgeving  zorg 2015, zie 
https://www.thiememeulenhoff.nl/mb
o/zorg-en-welzijn/verzorging-en-
verpleging/traject-venv 
- Speelfilm Lucia de B. (2014), zie 
http://www.imdb.com/title/tt1800338/ 
 

3 Handelt volgens de richtlijnen voor kwaliteit 
en patiëntveiligheid. 

P2-K1 V&V - Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 
- Beter oud, www.beteroud.nl 
 
 
 

https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
http://www.imdb.com/title/tt1800338/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.movisie.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/verzorging-en-verpleging/traject-venv
http://www.imdb.com/title/tt1800338/
http://www.vmszorg.nl/
http://www.beteroud.nl/
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4 Neemt passende maatregelen bij incidenten 
in de zorg. 

B1-K1-W6 - MIC als stuurinstrument voor 
kwaliteit van zorg, zie 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/pro
ject-detail/mic-als-stuurinstrument-
voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-
verzorgings-en-verpleeghuizen-en-
de-thuis/ 
- Kennisbundel Medicatieveiligheid, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel 
medicatieveiligheid 
- Free-learning module agressie, zie 
www.free-learning.nl/index.html 
- Agressie. Zo mooi anders in de 
zorg. Boekje en dvd, zie 
https://www.vandijk.nl/webshop/p/ag
ressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-
dvd-9789013065381 
- Film Vilans webredactie ‘Achter 
gesloten deuren’, zie 
https://vimeo.com/53925805 
- Ouderenmishandeling: een DVD 
met handleiding, www.movisie.nl 
Zoekterm: handleiding 
ouderenmishandeling 
- Ouderenmishandeling, 
www.rijksoverheid.nl 
Zoekterm: ouderenmishandeling  

Belangrijke punten hierbij zijn:  
- handelen in onvoorziene situaties;  
- hoe vraag je hulp; 
- wie moet je op welk moment welke 
hulp vragen / waarschuwen? 
- Hoe meld je incidenten? 
 

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mic-als-stuurinstrument-voor-kwaliteit-van-zorg-binnen-de-verzorgings-en-verpleeghuizen-en-de-thuis/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://www.vandijk.nl/webshop/p/agressie-zo-mooi-anders-zorg-deel-4-dvd-9789013065381
https://vimeo.com/53925805
http://www.movisie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Helpende Z&W 

Leermiddelen ouderenzorg Opmerkingen/suggesties 

 
 Competentiegebied 6: Organisatie: de professional als organisator 
1 Betrekt indien mogelijk naaste en/of 

mantelzorg bij de zorgverlening. 
Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

Samen zorgen met mantelzorgers, 
www.youtube.nl 
Zoekterm: samen zorgen met 
mantelzorgers marianne jacobs 
- Filmpje over hoe het ook anders 
kan in de zorg, www.youtube.nl 
Zoekterm: Filmpje over hoe het ook 
anders kan in de zorg 
- Vilans - Zorgen doe je samen met 
de mantelzorger, zie 
https://vimeo.com/38171762 
 

Aandachtspunt: Wat is de taak van 
de helpende ten aanzien van het 
betrekken van naaste en/of 
mantelzorg?  

2 Organiseert en plant de eigen 
werkzaamheden, voert ze uit en evalueert 
deze. 

B1-K1-W1, B1-
K1-W9 

Zorg voor beter, 
www.zorgvoorbeter.nl  
 

 

3 Stelt de juiste prioriteiten in de zorgverlening 
en werkt volgens het zorgleefplan. 

B1-K1-W1 - Kennisbundel zorgleefplan, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: kennisbundel 
zorgleefplan 
- Toolkit samenwerken met 
mantelzorgers, 
www.zorgleefplanwijzer.nl 
Zoekterm: toolkit samenwerken 
 

Advies: Rol van helpende duidelijk 
benoemen. Hoe lees je zo’n 
zorgleefplan en wat doe je ermee? 
Ook wat doe je als je er niet in mag 
kijken als niveau 2, wat wil je dan 
weten van je collega’s of 
zorgvrager?  
Inloggen in elektronische 
zorgdossiers is belangrijk. 

http://www.youtube.nl/
http://www.youtube.nl/
https://vimeo.com/38171762
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/
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 Competentiegebied 7: Professionaliteit en kwaliteit: de professional en kwaliteitsbevorderaar 
1 Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat 

door de oudere, naaste en/of mantelzorg in 
de hulpverlening wordt gesteld. 

Te koppelen aan 
B1-K1 en P2-K1 
V&V 

- Kwaliteitsdocument 2012 
Verpleging, Verzorging en Zorg 
thuis, www.igz.nl 
Zoekterm: kwaliteitsdocument 
verantwoorde zorg 
- Serious soaps voor ouderenzorg, 
www.serioussoap.nl 
Zoekterm: serious soaps  
 

 

2 Is zich bewust van eigen normen en waarden 
en handelt consequent daar naar. 

Typering van het 
beroep 

- Free-learning module 
beroepshouding, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 

Typering: Wie ben ik? Wat vind ik 
belangrijk?  

3 Gaat binnen het kader van de beroepsethiek 
bewust en op de juiste wijze om met 
voorkomende verschillen in normen en 
waarden. 

Typering van het 
beroep 

- Free-learning module 
beroepshouding, zie www.free-
learning.nl/index.html 
 
 

Advies: Studenten moeten oog 
krijgen voor het feit dat de normen 
en waarden van de ouderen anders 
zijn dan eigen normen en waarden 
over bijvoorbeeld persoonlijke 
hygiëne.  
 
Discrepantie wat de zorgvragers 
willen en wat er van de organisatie 
moet gebeuren. 

http://www.igz.nl/
http://www.serioussoap.nl/
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.free-learning.nl/index.html
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Bijvoorbeeld: zorgvrager wil 
middagdutje doen in stoel maar van 
organisatie moet hij dat in bed doen. 
Aandacht aan deze discrepantie 
geven in de lessen, benoemen in de 
lessen (erkennen) + aandacht geven 
aan het gevoel van de studenten 
hierbij.  

4 Staat voor gedane toezeggingen en 
verplichtingen. 

Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

  

5 Maakt geen misbruik van macht, voorkennis 
of persoonlijke informatie. 

Te koppelen aan 
B1-K1 en P2-K1 
V&V 

  

6 Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor de ouderen, 
naaste en/of mantelzorg en reageert daarop 
met adequaat gedrag. 

Te koppelen aan 
P2-K1 V&V 

  

7 Kent en erkent de eigen grenzen en de 
grenzen van het vakgebied. 

B1‐K1‐W6 - Nieuwe toolkit tijd voor zorg, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: toolkit tijd voor zorg 
- Tijdsbeleving en tijdsdruk, 
www.zorgvoorbeter.nl 
Zoekterm: tijdsbeleving 
 

In nieuwe kwalificatiedossier extra 
belangrijk, gezien de zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid van de 
Helpende Z&W, zoals beschreven 
bij ‘verantwoordelijkheid’ in de 
kwalificatie Helpende Z&W. 

8 Handelt binnen de grenzen van haar 
bevoegdheid. 

B1‐K1‐W7  

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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9 Houdt zich bij de uitoefening van de functie 
aan de beroepscode en de wet en 
regelgeving. 

P2-K1 V&V - Beroepscode van 
verpleegkundigen en verzorgenden, 
zie 
http://www.nursing.nl/PageFiles/139
35/001_1420709885774.pdf 
  

 

10 Verleent zorg voor de oudere volgens 
protocollen, kwaliteitsrichtlijnen, regels van 
patiëntveiligheid en afspraken van de 
organisatie. 

P2-K1 V&V - Platform voor patiëntveiligheid, 
www.vmszorg.nl 
- Beter oud, www.beteroud.nl 
 

 

11 Neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het eigen handelen. 

P2‐K1 V&V   

12 Meldt gemaakte fouten. Te koppelen aan 
P2‐K1 
V&V 

  

13 Reageert beheerst bij spanningen en 
emoties. 

P2-K1-W3   

14 Werkt zelfstandig binnen het eigen 
takenpakket en draagt zorg voor een 
periodieke evaluatie. 

B1-K1-W9  In het profiel wordt bij 
‘zelfstandigheid’ beschreven dat een 
Helpende Z&W zelfstandig moet 
kunnen werken, hij/zij kan altijd 
terugvallen op haar leidinggevende, 
al zal deze soms 'op afstand', 
bijvoorbeeld telefonisch, 
beschikbaar zijn. 

  

http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.nursing.nl/PageFiles/13935/001_1420709885774.pdf
http://www.vmszorg.nl/
http://www.beteroud.nl/
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Bijlage 2 Aanbevelingen 
 
In deze bijlage worden op basis van de inbreng van de projectgroep en werkgroep Ouderzorg 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot:  

• Haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid 
• Examinering en toetsing 
• Leermiddelen 
• Beeldvorming student 
• Verbreden naar Maatschappelijke Zorg 
• Updaten Onderwijsservicedocument 

 
 
Haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid 
De docenten die deelnamen aan de werkgroep Ouderenzorg hebben in kaart gebracht of het 
implementeren van de beschreven competenties voor ouderenzorg in curriculum, 
beroepspraktijkvorming en examinering/toetsing haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar, organiseerbaar en 
doelmatig is. 
 
Er worden geen onoverkomelijke problemen ervaren. De implementatie van de competenties voor 
ouderenzorg in het onderwijs- en examenprogramma van de opleidingen Mbo-Verpleegkundige, 
Verzorgende-IG en Helpende Zorg & Welzijn is volgens de leden van de werkgroep haalbaar, 
uitvoerbaar, betaalbaar, organiseerbaar en doelmatig. Men gaf aan dat het goed is dat de 
ouderenzorg extra nadruk krijgt binnen het curriculum. Daarbij werd wel aangegeven dat de 
genoemde opleidingen studenten breed opleiden om in meerdere branches en met meerdere 
doelgroepen te kunnen werken. Echter, de competenties voor ouderzorg zijn breed inzetbaar, in 
vrijwel alle branches heeft de beginnend beroepsbeoefenaar te maken met ouderen (GHZ, GGZ, VVT, 
ziekenhuis). Het is daarom belangrijk dat studenten doelgericht worden opgeleid voor het werken met 
en voor ouderen in de zorg, ongeacht branche waarin de student zijn BPV afrond/examens doet.  
 
Examinering en toetsing 
Tijdens de ontwikkeling van het onderwijsservicedocument is ook aandacht besteed aan de 
examinering en toetsing van de noodzakelijke onderdelen voor ouderzorg. De betrokken roc’s hebben 
in kaart gebracht in hoeverre deze onderdelen al worden getoetst en/of geëxamineerd en wat de 
mogelijkheden zijn om de ontbrekende elementen alsnog op te nemen in toetsing en/of examinering. 
De conclusie was dat in de toetsing veel noodzakelijke onderdelen voor ouderenzorg al zijn 
opgenomen en dat de ontbrekende onderdelen goed geïmplementeerd kunnen worden in de toetsing 
van nieuwe en lopende cohorten. 
 
Een aantal roc’s koopt de examinering in bij Consortium of Prove2Move. Deze examens bevatten alle 
werkprocessen van de kwalificaties Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG of Helpende zorg & 
welzijn. De opleidingen leiden breed op voor meerdere branches. Dit heeft tot gevolg dat niet alle 
competenties voor de ouderenzorg, zoals beschreven in het servicedocument, expliciet en op 
hetzelfde aggregatieniveau aan de orde komen in de examens van de examenleveranciers 
Consortium of Prove2Move.  
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Echter, door de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) wordt, in samenwerking met 
examenleveranciers en bedrijfsleven, een body of knowledge ontwikkeld voor onder andere de 
kwalificaties Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Helpende zorg & welzijn. Deze body of 
knowledge beschrijft de noodzakelijke kennisonderdelen van de desbetreffende kwalificaties en dient 
als uitgangspunt bij het ontwikkelen van een kennistoetsenbank.  
 
Bij de body of knowledge stellen de examenleveranciers toetsmatrijzen samen om van daaruit 
kennistoetsitems voor de kennistoetsenbank te ontwikkelen. Het proces om te komen tot deze 
toetsitems wordt, onder regie van de examenleveranciers, samen met het onderwijs en bedrijfsleven 
vormgegeven.  
 
De aanbeveling vanuit dit project is om de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen 
Helpende zorg & welzijn, Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige onder de aandacht te brengen 
van de werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de body of knowledge. Het is 
belangrijk dat bij de ontwikkeling van deze body of knowledge en de toetsenbank ook de competenties 
voor de ouderenzorg worden meegenomen, zodat in de examinering en toetsing van de benodigde 
kennis de competenties voor ouderenzorg aan de orde komen. 

 
 

Leermiddelen 
Voor onderstaande onderwerpen zijn onvoldoende leermiddelen gevonden. Dat wil niet zeggen dat ze 
er niet zijn, maar de zoektocht van de werkgroepen heeft onvoldoende producten opgeleverd op basis 
waarvan aan onderstaande onderwerpen invulling kan worden gegeven in de curricula.  
Daarom ligt de vraag voor om verwijzingen te ontvangen naar deze leermiddelen, dan wel deze 
leermiddelen te ontwikkelen. 
 
Onderwerpen: 
1. zintuiglijk problematiek: toegankelijke informatie over zintuiglijke problemen en de gevolgen voor 

zelfzorg/zelfmanagement en ontstaan van bijv. delier of depressie. 
competentie: heeft kennis van de veranderingen van de zintuigen als gevolg van het ouder 
worden en de betekenis daarvan de voor de communicatie 

2. competentie: toont inzicht in de complexiteit van zorg die het gevolg is van multimorbiditeit 
enerzijds en geriatrische problematiek anderzijds, en handelt dienovereenkomstig. 

3. competentie: heeft kennis van verschillen zorgmodellen gericht op de oudere mens 
4. competentie: heeft kennis van de risico’s die transities van zorg meebrengen, zoals 

ziekenhuisopname en –ontslag en verpleeghuisopname 
5. geriatrische revalidatie 

 
 

Beeldvorming student 
Een belangrijk aandachtpunt is de beeldvorming van de student. Werken met ouderen is niet echt in 
trek bij studenten, een aantal studenten staat er zelfs negatief tegenover. Ze beseffen niet dat als je in 
de zorg gaat werken, je vrijwel altijd met ouderen te maken krijgt. De aanbeveling van de projectgroep 
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ouderenzorg aan opleidingen is daarom om voldoende aandacht te besteden aan beeldvorming, zodat 
de student een reëel beeld krijgt van ouderen en ouderenzorg. 
Voor tips voor een betere beeldvorming onder studenten, zie www.daarzitmeerachter.nl/daarom-
ouderenzorg/docenten. 
 
 
Verbreden naar Maatschappelijke Zorg 
Ook medewerkers maatschappelijke zorg hebben veel te maken met de doelgroep Ouderen en zijn 
werkzaam in de ouderenzorg. De aanbeveling van de werkgroep, projectgroep en de bedrijfstakgroep 
Zorg, Welzijn en Sport is daarom om voor de opleidingen Maatschappelijke zorg ook de noodzakelijke 
onderdelen over ouderen in kaart te brengen en voor deze opleidingen een onderwijsservicedocument 
‘Implementatie noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen Maatschappelijk Zorg’ te 
ontwikkelen. 
Zolang dit onderwijsservicedocument er nog niet is, wordt opleidingen Maatschappelijke zorg 
geadviseerd om gebruik te maken van dit onderwijsservicedocument, zodat de noodzakelijke 
onderdelen over ouderen voldoende aandacht krijgen. 
 
 
Updaten Onderwijsservicedocument 
Het is belangrijk dat het onderwijsservicedocument regelmatig wordt geüpdatet. Er komt steeds weer 
nieuwe informatie beschikbaar en online leermiddelen die nu beschikbaar zijn, kunnen ook weer 
verwijderd worden. Bij de verwijzing naar leermiddelen ouderenzorg is rekening gehouden met de 
kwetsbaarheid van verwijzingen naar internetsites, daarom zijn de naam van de bron, hoofdpagina 
website en zoekterm vermeld. Zo zijn de bronnen het langst te vinden. Echter, het is belangrijk dat het 
document actueel blijft, daarom geeft de projectgroep Ouderenzorg ZonMW het advies om dit 
document elke twee jaar te updaten. Mogelijk kan het kennisplein Zorg voor beter hier een rol in 
spelen. 

http://www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten
http://www.daarzitmeerachter.nl/daarom-ouderenzorg/docenten
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