Vanzelfsprekend denk je na over je toekomst
als arts. Welk specialisme ga jij NU kiezen?
Er zijn veel mogelijkheden. Eén daarvan is
de ouderengeneeskunde. Je kan werken in
het verpleeghuis, hospice, ziekenhuis of
gezondheidscentrum. Je hebt te maken met
psychogeriatrie, revalidatie, complexe medische
casuïstiek, palliatieve zorg, ethisch dilemma’s,
oudere en jongere patiënten. Lees NU meer over
de opleiding ouderengeneeskunde.

Jonathan Zijp
aios ouderengeneeskunde

Naast de medisch inhoudelijke uitdagingen
in het verpleeghuis kun je een rol spelen in
nieuwe ontwikkelingen, zoals diagnostiek
bij de oudere thuiswonende patiënt, het
vormgeven van multidisciplinaire zorg
buiten het verpleeghuis en zelfs huisartsen
adviseren bij complexe problematiek van
oudere patiënten op de huisartsenpost.

Bianca de Jong – Schmit
aioto ouderengeneeskunde
(arts in opleiding tot onderzoeker)

Naast de opleiding mag ik ook mijn steentje bijdragen
aan de wetenschappelijke ontwikkeling binnen de
ouderengeneeskunde als promovendue.
Er is nog veel nodig bij deze specifieke kwetsbare
populatie. Hoe meer ik kom te weten, hoe
interessanter alles wordt.
De ouderengeneeskunde op de
kaart zetten. Dat is mijn doel!

Complexe zorgproblematiek en medische puzzels
De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten
met complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat
kwetsbare ouderen en soms ook jongere patiënten.
De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis.
Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie,
complexe chronische aandoeningen, revalidatie of
voor alles tegelijk. Dit zorgt ervoor dat het werk van
specialist ouderengeneeskunde afwisselend is. Als
hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer
je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig
ondernemer.
Als specialist ouderengeneeskunde heb je een
uitdagend en dynamisch vak. Je kijkt naar de patiënt
én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke
medische kennis nodig, maar ook creatief talent om
complexe medische puzzels op te lossen en goede
communicatieve vaardigheden.

Generalist en specialist
De vraag naar medische zorg voor deze patiënten
neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten
ouderengeneeskunde. Het specialisme is uniek in
de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan
meebouwen! In de ouderengeneeskunde ben je een
generalist en specialist. Specialist als het gaat om
de ziekten en aandoeningen bij kwetsbare ouderen
en chronisch zieken. Dit vraagt om specialistische
kennis over functiestoornissen, multipathologie en
polyfarmacie. En je bent ook generalist. als gaat om de
meer generalistische competenties zoals het doen van
familiegesprekken, diagnostiek, communicatie met de
patiënt, samenwerking in een multidisciplinair team,
bepalen wat de kwaliteit van leven is en het omgaan
met vraagstukken rondom het levenseinde.

Olav Schuth
specialist ouderengeneeskunde

Het werk is afwisselend, uitdagend, kwetsbaar en
waardevol. En dat past uitstekend bij wat ik in mijn
werk zoek. Wat ik zo bijzonder vind aan het werk zijn
de gesprekken met bewoners en familie bij complexe
dilemma’s, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Dat is
niet altijd gemakkelijk, maar wel heel waardevol,
omdat dan de kwaliteit van leven of sterven telt.

De opleiding
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is
een voltijdstudie van drie jaar, inclusief stages.
Als aios ouderengeneeskunde heb je vier dagen
praktijk en één dag cursorisch onderwijs. Je doet op
vier plekken praktijkervaring op: in een verpleeghuis,
GGZ-instelling, ziekenhuis en een keuzestage.
De opleiding kun je in deeltijd volgen en soms kun je
vrijstellingen krijgen op basis van je werkervaring en
competenties. Als aios ouderengeneeskunde ben je
in dienst bij de SBOH. Dit staat garant voor een goed
salaris en prima arbeidsvoorwaarden.

Opleidingsinstituten ouderengeneeskunde
Je kunt kiezen uit vijf opleidingsinstituten voor de
opleiding tot specialist ouderengeneeskunde:
• GERION, VUmc (opleidingsinstituut locatie
Amsterdam)
• Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen
(opleidingsinstituut locatie Groningen)
• Ouderengeneeskunde Maastricht
(opleidingsinstituut locatie Maastricht)
• SOOL, LUMC (opleidingsinstituut locatie Leiden en
Rotterdam)
• VOSON, Radboudumc (opleidingsinstituut locatie
Nijmegen)

NU Specialist ouderengeneeskunde worden?
Solliciteer naar een opleidingsplaats. Ga hiervoor
naar www.soon.nl. Op deze pagina maak je een
account aan en kan je online solliciteren. Er zijn twee
sollicitatierondes per jaar.

NU Kennismaken of ervaring opdoen met de
ouderengeneeskunde?
Op www.ouderengeneeskunde.nu kun je je
aanmelden voor een meeloopdag en vind je
meer informatie, zoals veelgestelde vragen,
inspirerende vlogs en blogs van aios en specialisten
ouderengeneeskunde.
In onze agenda vind je meer informatie over de
informatiebijeenkomsten, carrièrebeurzen en andere
bijeenkomsten. Wil je werken als basisarts in het
verpleeghuis? Kijk dan online voor vacatures.
www.facebook.com/ouderengeneeskunde.nu
https://twitter.com/SpecialismeNu
www.instagram.com/ouderengeneeskunde.nu
https://nl.linkedin.com/company/ouderengeneeskunde-nu

Meer informatie kun je vinden op www.ouderengeneeskunde.nu.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@soon.nl
of 030 - 227 19 52.

