Geef
ouderenzorg
een impuls
Een toenemend aantal kwetsbare ouderen,
complexere zorgvragen en
problemen op de arbeidsmarkt: dat zijn
onderwerpen waar iedere zorgmanager
in de ouderenzorg mee te maken
krijgt. Het zorgt voor leemtes op het
gebied van complexe zorg, innovatie
en kwaliteitsontwikkeling van zorg en
begeleiding. Leemtes die u kunt opvangen
door de inzet van verpleegkundigen op
niveau 5 met specifieke kennis van de
ouderenzorg: HBO-verpleegkundigen
gerontologie-geriatrie (HBO-VGG).

HBO-VGG biedt grote meerwaarde voor uw organisatie
HBO-VGG’ers zijn opgeleid met het oog op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van specifieke
ouderdomsproblemen, zoals vallen, incontinentie en gedragsproblemen bij ouderen. Bovendien slaat de
HBO-VGG’er als deskundige op het gebied van de ouderenzorg een brug tussen zorg, behandelaren en
management. Op het snijvlak van de medische, psychiatrische en psychogeriatrische complexe zorg komt
de toegevoegde waarde van HBO-VGG’ers ook binnen uw organisatie tot zijn recht. Als zorgverlener voor
de cliënt en als coach voor het zorgteam.

Kwaliteitsslag

Taakdelegatie specialist

HBO-VGG’ers hebben specifieke kennis en kunde
op het gebied van ouderenzorg. Zij zijn opgeleid
om de complexe zorgvragen van de oudere cliënt
met meer diepgang tegemoet te treden en kunnen
de verbinding leggen tussen wonen, welzijn en
zorg. Ook kunnen HBO-VGG’ers een essentiële
rol spelen bij het ontwerpen, implementeren en
borgen van nieuwe en bestaande richtlijnen.

HBO-VGG’ers blijken prima in staat specialisten
ouderengeneeskunde te ontlasten. Door bepaalde
taken aan de HBO-VGG’er te delegeren, komt de
specialist weer toe aan zijn eigenlijke werk: de
medisch-inhoudelijke behandelvraag.

“Ouderenzorg weer aantrekkelijk”

“HBO-VGG’er: geen POH’er of NP’er”

“Onze HBO-VGG’er verruilde het ziekenhuis voor
het verpleeghuis. De complexe zorgvraag van
kwetsbare ouderen en de coachende rol van de
HBO-VGG’er maken ouderenzorg namelijk weer
tot een gewilde werkplek. Dit zowel voor zittende
medewerkers die zich willen ontwikkelen, als voor
nieuwe instroom.”

“in tegenstelling tot een POH’er of NP’er ziet
de HBO-VGG’er mensen bijna dagelijks in hun
eigen omgeving. Ook complexe problematiek
is hier eerder zichtbaar. in combinatie met
de gedegen kennis van ouderenzorg, kunnen
we vroegsignalering en diagnostiek daardoor
verbeteren.”

MATH GULPErs, DirEcTEUr VErPLEEGHUis LücKErHEiDE Bij

EriK sTrATiNG, rEGiODirEcTEUr Bij LAUrENs, rOTTErDAM

MEANDErGrOEP

HBO-VGG’ers in de praktijk
Diverse zorgorganisaties onderzoeken momenteel hoe zij de kracht van HBO-VGG’ers optimaal kunnen
inzetten binnen hun organisatie:
• MeanderGroep Zuid-Limburg • Laurens • Brabantzorg • Hilverzorg • Zinzia Zorggroep
Lees ook hun volledige verhaal of bekijk de filmpjes op www.hbo-vgg.net!

Kennisoverdracht

Loopbaanperspectief

HBO-VGG’ers werken in het zorgteam. Zij coachen
hun collega’s op de werkvloer en dragen zo hun
specifieke kennis en vaardigheden over. Hierdoor
wordt het team toegerust voor de complexere zorg
en neemt tegelijkertijd het aantal fouten af. Ook
zijn HBO-VGG’ers in staat om HBO-stagiairs te
begeleiden.

Voor verpleegkundigen is de VGG-functie
aantrekkelijk door de diverse inhoudelijke taken
en extra verantwoordelijkheden. Verpleegkundigen
zullen er een volwaardig doorgroeialternatief in de
ouderenzorg in vinden. Dat maakt de VVT-sector
tot een aantrekkelijker werkgever!

“Kwaliteitsslag met HBO-VGG’ers”

“Specifieke kennis op hoger niveau”

“Voordat we de werving van HBO-VGG’ers startten,
hebben we eerst een interne projectgroep
opgestart met diverse belanghebbenden. We
concludeerden dat we een kwaliteitsslag willen
maken en dat het inzetten van HBO-VGG’ers
daarbij een oplossing biedt.”

“De toenemende complexiteit van de zorgvraag
van ouderen vereist specifieke kennis op een hoger
niveau, die we kunnen toevoegen aan de knowhow
die we nu in de zorg hebben. Hier liggen dus
kansen voor een HBO-opgeleid verpleegkundige
met specifieke kennis van de ouderenzorg: de
HBO-verpleegkundige gerontologie-geriatrie!”

frANK VAN PUTTEN, cLUsTErMANAGEr Bij BrABANTZOrG

ArjEN TiLrO, sEcTOrHOOfD iNTrAMUrALE ZOrG Bij HiLVErZOrG

”Specialist ouderengeneeskunde ontlasten”
“Taken die HBO-VGG’ers prima kunnen overnemen
van specialisten ouderengeneeskunde, zijn
bijvoorbeeld de inhoudelijke afstemming met
het zorgteam, de anamnese, eenvoudig medisch
onderzoek en het vervolgen van medische
interventies. Daarmee biedt de VGG-functie ook
nog eens een mooi carrièreperspectief in de
ouderenzorg!”

Meer weten?
Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld hoe u een HBOVerpleegkundige Gerontologie en Geriatrie
(HBO-VGG) in uw organisatie kunt inpassen? Neem
dan contact op met programmamanager Martin
Gloudemans van Bureau G&D, op telefoonnummer
0416 – 651666 of via gd@gdnet.nl.

MArcO PETZOLDT, rEGiOMANAGEr WAGENiNGEN Bij ZiNZiA
ZOrGGrOEP

Site hbo-vgg.net
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over
het profiel HBO-Verpleegkundige Gerontologie
en Geriatrie (HBO-VGG). U kunt hier terecht voor
vraag en aanbod van vacatures. Ook voor het
downloaden van het HBO-VGG competentieprofiel,
de maatschappelijke businesscase en diverse
inspirerende voorbeelden uit de praktijk,
bent u hier aan het juiste adres! Kijk op:
www.hbo-vgg.net.

Projectpartners
Het VGG-project is een project van
ActiZ en wordt onder andere
ondersteund door:
• HBO-raad
• Verenso
• V&VN
• Diverse lectoraten ouderenzorg

HBO-VGG is een project van ActiZ, organisatie van zorgondernemers

