
  
 

Inzet POH ouderen binnen keten DBC kwetsbare ouderenzorg 
In de uitvoering van het zorgprogramma kwetsbare ouderen heeft de POH een uitvoerende, 

organiserende, coördinerende en verbindende rol. De inzet van de POH binnen het zorgprogramma 

wordt betaald vanuit de keten DBC kwetsbare ouderen.   

 

Ureninzet 

Er is een inventarisatie gemaakt van de ureninzet van de POH voor het uitvoeren van het 

zorgprogramma. In onderstaande tabel is aangegeven wat de geschatte ureninzet is per jaar, per 

aantal geïncludeerde patiënten per praktijk.  

Aantal geïncludeerde patiënten Aantal uren POH 1e jaar Aantal uren POH vanaf 2e jaar 

1 6,3 7 

2-5 12  – 32 14 - 35 

6-10 38 - 63 42 -70 

11-15 69 – 95 77 - 105 

16-20 101 - 126 112 - 140 

21-25 132- 157 147  - 175 

26-30 164 - 189 182 - 210 

31-35 195 - 221 217  - 245 

36-40 227 - 252 252 - 280 

41-45 258 - 284 287 - 315 

 
Bij- en nascholing 
De POH die uitvoering geeft aan het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen betreft een POH-ouderen. 

Het is van belang dat de POH-ouderen beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om de 

benodigde zorg met kwaliteit te leveren.  

 

De Ledencirkel POH-ouderen van de NVvPO en de V&VN heeft 1 juni 2021, de Functiebeschrijving en 

het Competentieprofiel voor POH-ouderen gepubliceerd. hier downloaden.  

Niet in alle basisopleidingen POH zijn de 7 rollen rondom kwetsbare ouderen, zoals staan beschreven 

in de functieomschrijving, geïmplementeerd. Het volgen van een aanvullende scholing is dan 

noodzakelijk om als POH-ouderen te functioneren. Klik hier: voor een overzicht van het actuele 

scholingsaanbod voor POH ouderen.  

 

In de praktijk kan de rol van de POH ouderen ook ingevuld worden door een geriatrisch 

verpleegkundige of een verpleegkundig specialist werkzaam in de huisartsenpraktijk. Het profiel van 

deze verpleegkundigen is geschikt voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.  

Ook kan de wijkverpleegkundige worden ingezet om de MultiDomeinAnalyse (MDA) te doen. De 

huisartsenpraktijk en de zorgorganisatie waaraan de wijkverpleegkundige verbonden is, maken dan 

onderling afspraken over de vergoedingen.  

 

Regionale ondersteuning West-Friesland en Wieringermeer 

In hoofdstuk 5 van het zorgprogramma staat beschreven van welke reguliere ondersteuning gebruik 

kan worden gemaakt in onze regio.  

https://www.nvvpo.nl/sites/default/files/ledencirkel_poh-o_functie_omschrijving_en_competenties_brochure_juni_2021_def_1.0.pdf
https://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/Ouderenzorg-aanbod-Hogescholen.pdf

