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Over Avans+ 
Bereik meer
Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. 
Je volgt een programma bij Avans+ 
als je de ambitie hebt om meer 
te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. 
Groeien in je werk en als persoon. 
En precies daar ligt ónze ambitie. 
De doelen van onze klanten zijn voor 
ons het uitgangspunt om samen 
meer te bereiken. 

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei
Het persoonlijke is belangrijk bij 
Avans+, in vele opzichten. We 
doen er alles aan om te zorgen dat 
iedereen bij ons kan groeien en 
daarmee meer kan bereiken. Dat 
streven zit niet alleen in ons beleid, 
het zit vooral in onze aard; we zorgen 
daar persoonlijk voor.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Astma 
en COPD

bereik meer

Inleiding
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
uitvoeren en opzetten van een spreekuur Astma en COPD 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. 

Iets voor jou?
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je wil in je functie 
als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige je kennis van 
Astma en COPD verdiepen en verbreden. Deze module is ook 
heel geschikt voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in een 
verpleeghuis of de gehandicaptenzorg die een specialistische rol 
ten aanzien van Astma en COPD (gaan) vervullen. Gedurende de 
module dien je een werkplek te hebben voor minimaal 8 uur per 
week in een huisartsenpraktijk of organisatie voor langdurige zorg.  
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Programma
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor Astma en COPD 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze behandeling van) ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Werkvorm
Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten 
die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en 
opleidingsbehoefte. 
Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, 
met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen 
en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden 
leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een docent uit de 
beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef 
je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken 
die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die 
van andere deelnemers worden in het programma geïntegreerd. 
Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren 
van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de 
module. 
De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie.  

Studiebelasting
De module duurt 10 weken. Je hebt één keer per week een 
bijeenkomst en werkt daarnaast aan de praktijkgerichte 
leeractiviteiten. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, 
exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van Astma en COPD ontvang je een 
certificaat.

Resultaat
Je hebt kennis over anatomie, fysiologie en pathologie van 
astma/COPD en van relevante NHG-standaarden. Je kunt 
zelfstandig een spreekuur astma/COPD opzetten en uitvoeren. Je 
weet voor de zorgvrager de juiste inhalatietechniek te kiezen en 
kunt controleren of de beoogde effecten optreden. Je interpreteert 
en instrueert diagnostische onderzoeken zoals spirometrie. Je 
kunt de ernst van lichamelijke klachten in beeld brengen aan 
de hand van verschillende scorelijsten. Verder beschik je over 
consultvaardigheden (op het gebied van onder andere anamnese, 
evaluatie klachten, voorlichting ziektebeelden, beoordelen en 
effect behandeling), waarmee je het individuele zorgplan kunt 
toepassen en in staat bent de streefdoelen te beoordelen 
en te evalueren. Na afronding van de module ben je in staat 
zorgvragers te begeleiden in het stoppen met roken. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Diabetes 
type 2 

bereik meer

Inleiding
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het uitvoeren en opzetten van een spreekuur diabetes type 2 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. 

Iets voor jou?
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je wil in je functie 
van praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige je kennis 
van diabetes type 2 verdiepen en verbreden. Deze module is ook 
heel geschikt voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in een 
verpleeghuis of de gehandicaptenzorg die een specialistische rol 
ten aanzien van diabetes type 2 (gaan) vervullen. Gedurende de 
module dien je een werkplek te hebben voor minimaal 8 uur per 
week in een huisartsenpraktijk of organisatie voor langdurige zorg.  
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Programma
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor diabetes type 2 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze behandeling van) ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Je leert zorgdoelen vast te stellen in overleg met de patiënt. We 
behandelen verder het signaleren van (dreigende) veranderingen 
in de zorgvraag van de patiënt en leert daarover rapporteren in het 
medisch dossier en in een zorgplan. Je leert je eigen zorgverlening 
inzichtelijk te maken en deze te verantwoorden naar de patiënt, de 
huisarts en eventuele ketenpartners. 
We behandelen het begeleiden en coachen van patiënten, en 
waar relevant betrokkenen, in de leefomgeving ten aanzien 
van zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met 
en hanteren van de consequenties van de aandoening en het 
hanteren van leefregels. 
Je gaat leren hoe je beleid toepast met betrekking tot 
streefwaarden,  volgens protocol en bij afwijkende waarden. Verder 
komt aan bod hoe je laboratoriumonderzoeken kunt interpreteren 
en een risico-inschatting kunt maken. 
In deze module komen ook onder andere het uitvoeren van 
bloeddrukmetingen op de praktijk en thuismetingen, 24 uurs 
metingen, lengte en gewicht, BMI, pols, middelomtrek, EAI (enkel 
arm index) aan bod, evenals het werken met een event recorder.

Werkvorm
Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten 
die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en opleidings-
behoefte. 
Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, 
met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen 
en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden 
leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een docent uit de 
beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef 
je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken 
die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die 
van andere deelnemers worden in het programma geïntegreerd. 
Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren 
van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de 
module. 
De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie.  

Studiebelasting
De module duurt 10 weken. Je hebt één keer per week een 
bijeenkomst en werkt daarnaast aan de praktijkgerichte 
leeractiviteiten. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, 
exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van Diabetes type 2 ontvang je een 
certificaat.

Resultaat
Je hebt kennis over de anatomie, fysiologie en pathologie van 
diabetes type 2 en van de relevante NHG-standaarden. Je kunt 
zelfstandig een spreekuur diabetes type 2 opzetten. Je integreert 
medisch inhoudelijke kennis en vaardigheden binnen het consult 
door de opgedane kennis van indicatiestelling, contra-indicaties 
en bijwerkingen met betrekking tot medicamenteuze behandeling 
toe te passen. Je bent in staat opgedane kennis te vertalen 
naar een individueel behandelplan, inclusief leefstijladviezen 
voor zorgvragers met diabetes type 2. Je bevordert daarbij 
het zelfmanagement en de therapietrouw van jouw cliënten. 
Verder beschik je over consultvaardigheden (anamnese, 
evaluatie klachten, voorlichting ziektebeelden, beoordelen, effect 
behandeling) waarmee je het individuele zorgplan kunt toepassen 
en in staat bent de streefdoelen te beoordelen en te evalueren.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

bereik meer

Inleiding
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren van 
de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het uitvoeren 
en opzetten van een spreekuur hart- & vaatziekten en chronische 
nierschade in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of 
verstandelijk gehandicaptenzorgpraktijk. 
 
Iets voor jou?
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je wil in je 
functie van praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige 
je kennis van hart- en vaatziekten en chronische nierschade 
verdiepen en verbreden. Deze module is ook heel geschikt voor 
praktijkverpleegkundigen werkzaam in een verpleeghuis of de 
gehandicaptenzorg die een specialistische rol ten aanzien van 
hart- en vaatziekten en chronische nierschade (gaan) vervullen. 
Gedurende de module dien je een werkplek te hebben voor 
minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk of organisatie 
voor langdurige zorg. 

Hart- en vaatziekten
en chronische 
nierschade

bereik meer
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Programma
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor hart- en 
vaatziekten en bij chronische nierschade in de huisartsenpraktijk, 
verpleeghuispraktijk of verstandelijk gehandicaptenzorgpraktijk. 
Positieve gezondheid en directe patiëntenzorg staan centraal. 
Je leert factoren signaleren die een verhoogd risico kunnen 
inhouden op het gebied van leefstijl, omgevingsfactoren, 
onderzoeksuitkomsten en medicatie bij patiënten met hart- en 
vaatziekten en/of chronische nierschade. Je leert dat bespreken 
met patiënten, indien nodig uit te leggen wat de invloed is van 
het risico en hoe je opties kunt geven die het risico kunnen 
verminderen. Je leert op basis daarvan doelen te formuleren 
in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Het 
gesprek leer je binnen de beschikbare tijd te voeren volgens de 
Evidence Based Practice methode van consultvoering binnen de 
huisartsenpraktijk. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze behandeling van) ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden
 
Werkvorm
Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten 
die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en 
opleidingsbehoefte. 
Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, 
met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen 
en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden 
leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een docent uit de 
beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef 
je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken 
die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die 
van andere deelnemers worden in het programma geïntegreerd. 
Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren 
van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de 
module. 
De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie. 

 

Studiebelasting
De module duurt 10 weken. Je hebt één keer per week een 
bijeenkomst en werkt daarnaast aan de praktijkgerichte 
leeractiviteiten. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, 
exclusief de bijeenkomsten

Diploma
Na het succesvol afronden van Hart- en vaatziekten en chronische 
nierschade ontvang je een certificaat.

Resultaat
Je hebt kennis over de anatomie, fysiologie en pathologie van 
hart- en vaatziekte en met betrekking tot chronische nierschade 
en van de relevante NHG-standaarden. Je kunt zelfstandig een 
spreekuur opzetten. Je integreert medisch inhoudelijke kennis en 
vaardigheden binnen het consult door de opgedane kennis van 
indicatiestelling, contra-indicaties en bijwerkingen met betrekking 
tot medicamenteuze behandeling toe te passen. Je bent in staat 
opgedane kennis te vertalen naar een individueel behandelplan 
voor cliënten met hart- en vaatziekten en chronische nierschade. 
Je bevordert daarbij het zelfmanagement en de therapietrouw 
van de zorgvrager. Verder beschik je over consultvaardigheden 
(anamnese, evaluatie klachten, voorlichting ziektebeelden, 
beoordelen, effect behandeling) waarmee je het individuele 
zorgplan kunt toepassen en in staat bent de streefdoelen te 
beoordelen en te evalueren. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Praktijk
verpleegkundige in
de huisartsenzorg 
(PVK)

bereik meer

Inleiding
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren van 
de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij preventie, 
signalering en leefstijladvisering bij chronische aandoeningen 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. 
 
Iets voor jou?
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je wil in je functie 
van praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige je kennis 
en vaardigheden van leefstijl- en gezondheidsbevordering en 
motiverende gespreksvoering vergroten. Deze module is ook 
heel geschikt voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in een 
verpleeghuis of de gehandicaptenzorg die een specialistische 
rol ten aanzien van preventie en leefstijlbevordering vervullen. 
Gedurende de module dien je een werkplek te hebben voor 
minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk of organisatie 
voor langdurige zorg. 

Leefstijl

bereik meer
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Programma
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
voorkomen of beperken van gezondheidsschade van zorgvragers 
door het beïnvloeden en bevorderen van gezondheid en leefstijl 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ Motiverende gespreksvoering
+  Preventie, signalering en leefstijladvisering bij chronische 

aandoeningen

Je leert voorlichting te geven, te adviseren, instructie en educatie 
te geven aan patiënten en waar relevant betrokkenen in de 
leefomgeving. Over het ziektebeeld, de behandeling, leefregels, 
psychosociale problematiek, materialen en hulpmiddelen. 
We behandelen het analyseren van de kwaliteit van de voorlichting 
en educatie, het kunnen benoemen van verbeterpunten en het 
stellen van prioriteiten voor verbeteringen.
Je leert een interventie uit beschikbare alternatieven te kiezen, 
uitgaande van de prognose en de mogelijkheden van de 
patiënt en diens omgeving en bespreekt deze met de patiënt in 
gezamenlijke besluitvorming. 
Verder leer je om psychosociale begeleiding te geven, te 
overleggen binnen en buiten de huisartsenpraktijk over de 
gewenste behandeling, rekening te houden met de zorgbehoefte, 
beschikbare zorg, draagkracht/-last en ondersteuningsbehoefte 
van patiënt en de mantelzorgers. 
Je leert actief te luisteren naar de patiënt en deze in staat te 
stellen keuzes te maken voor de zorg, de patiënt met respect 
voor zijn achtergrond, mogelijkheden, wensen en motieven te 
benaderen. 

Werkvorm
Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten 
die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en opleidings-
behoefte. 
Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, 
met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen 
en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden 
leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een docent uit de 
beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef 
je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken 
die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die 
van andere deelnemers worden in het programma geïntegreerd. 
Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren 
van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de 
module. 
De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie. 

 

Studiebelasting
De module duurt 10 weken. Je hebt één keer per week een 
bijeenkomst en werkt daarnaast aan de praktijkgerichte 
leeractiviteiten. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, 
exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van Leefstijl ontvang je een certificaat.

Resultaat
Je hebt kennis over preventie, leefstijl- en gezondheidsbevordering 
en van de relevante NHG-standaarden. Je ondersteunt bij het 
vaststellen van gezondheidsdoelen en het realiseren van een 
gezonde leefstijl bij zorgvragers met chronische aandoeningen 
als astma/COPD, hart- en vaatziekten en bij chronische 
nierschade. Je bevordert een gezonde leefstijl door de zorgvrager 
ondersteunen en te begeleiden in zelfverantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en zelfmanagement. Je bent in staat opgedane 
kennis te vertalen naar een individueel behandelplan inclusief 
leefstijladviezen. Je bevordert daarbij het zelfmanagement en 
de therapietrouw van de zorgvrager en bent in staat bent de 
streefdoelen te beoordelen en te evalueren. Je hanteert hierbij 
effectieve gespreks-, beïnvloedings- of begeleidingsmethodieken 
zoals motiverende gespreksvoering. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Praktijk-
ondersteuner
huisartsenzorg 
GGZ

bereik meer

Inleiding
Door de komst van de Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk 
Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is psychosociale 
begeleiding voor cliënten met psychische problemen veel 
toegankelijker geworden. Deze zorg is laagdrempelig en snel 
beschikbaar. Steeds meer patiënten weten de weg naar de 
POH-GGZ te vinden. Daardoor is de vraag naar deskundige 
begeleiding door deze professional de laatste jaren steeds verder 
toegenomen. 

De huisarts vervult een regisserende rol en is eindverantwoordelijk. 
De professionele POH-GGZ kan door zijn deskundigheid de 
cliënten zelf begeleiden en de huisarts advies geven om patiënten 
door te verwijzen naar de basis GGZ of specialistische GGZ. 
Doordat ook de chronische psychiatrische patiënt steeds vaker bij 
de huisarts onder behandeling komt, is het noodzakelijk dat de 
POH-GGZ goed geschoold is en zich blijft ontwikkelen. 

De POH-GGZ geeft gezondheidsvoorlichting, kortdurende 
begeleiding en behandeling en heeft voldoende kennis van 
psychopathologie om patiënten door middel van triage en 
screening door te verwijzen. Als POH-GGZ onderhoud je contact 
met andere hulpverleners in jouw netwerk. Cliënten krijgen hierdoor 
sneller de juiste hulp. Je leert hoe je zelfmanagement bij cliënten 
stimuleert en hoe je door middel van voorlichting preventief aan 
de slag gaat.
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Iets voor jou?
Je hebt een afgeronde opleiding die past bij de functie. 
Bijvoorbeeld het Bachelordiploma Social Work , MW, SPH, 
(Toegepaste) Psycholgie, VS-GGZ of Verpleegkunde. Ook met 
een afgeronde masteropleiding Psychologie of met het diploma 
B-verpleegkundige kun je deelnemen. Daarnaast heb je enkele 
jaren relevante praktijkervaring. 
Heb je een andere vooropleiding? Dan is het belangrijk dat je 
hierover contact opneemt met de opleidingsmanager. Die kan dan 
beoordelen of je deel kunt nemen aan het toelatingsassessment. 
Voor je ontwikkeling tijdens de opleiding is het van belang dat je 
een leer/werkplek hebt als POH-GGZ voor 4 tot 8 uur per week. Het 
minimum aantal uren is mede afhankelijk van de reeds aanwezige 
relevante werkervaring en ter beoordeling van de opleidingsmanager.  
Indien je als gediplomeerd SPV interesse hebt in deze opleiding, dan 
kun je deelnemen aan een verkort programma.

Programma
De opleiding is modulair opgebouwd. In de modules vormen 
competentiegebieden de leidraad en staat professionele 
zorgverlening centraal.

+  Psychiatrische problemen identificeren (PPI) 
In deze module komen veelvoorkomende stoornissen 
aan bod zoals angst- en stemmingsstoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, depressie en ontwikkelingsstoornissen 
zoals autisme. Je maakt kennis met classificering volgens 
DSM-V en krijgt vaardigheden aangereikt om de problematiek te 
herkennen en de juiste doorverwijzing te realiseren in de keten. 
Hierdoor krijgt de patiënt snel de deskundige begeleiding die 
nodig is. Ook verslavingszorg en farmacologie worden behandeld. 
De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om cliënten met 
lichte en/of chronische psychische problematiek vanuit de 
huisartsenpraktijk zelf te begeleiden, komen in deze module aan 
bod. Zoals de begeleiding van cliënten met stressgerelateerde 
klachten, rouw en verlies en somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten (SOLK). Daarnaast leer je specifieke kennis 
en vaardigheden rondom ouderenproblematiek. In de dagdelen 
gericht op gespreksvaardigheden oefen je gesprekstechnieken 
met behulp van eigen casuïstiek.

+  Professionele rolontwikkeling POH-GGZ 
De module Professionele rolontwikkeling zorgt voor een doelgerichte 
ontwikkeling van jouw professionele rol in de zorgverlening 
en praktijkvoering. De module start met een persoonlijk 
intake assessment. Op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel 
en communicatiestijlen en het competentieprofiel van de 
praktijkondersteuner GGZ stel je jouw persoonlijk ontwikkelplan 
op. Je werkt in deze module aan de positionering, profilering en 
inhoudelijke ontwikkeling van jouw rol als POH-GGZ. Je gaat aan de 
slag met de volgende kerntaken van de POH-GGZ:
+  Vraagverheldering en gesprekstechnieken.
+  Kortdurende begeleiding van cliënten vanuit de eerstelijns 

zorg.
+  Informeren en adviseren in de vorm van triage en psycho-

educatie.
+  Continuïteit van zorg- en casemanagement.

+  Preventie, groepsvoorlichting en e-Health.
+  Cliëntgegevensbeheer.
+  Kwaliteitsbewaking, innovatie en wetgeving.
+  Netwerken en samenwerken in de keten. 

Tijdens de opleiding maak je kennis met het KOP-model (klachten, 
omstandigheden, persoonskenmerken) en met Cognitieve 
Gedragstherapie (CGT). Ook besteden we aandacht aan 
intervisiebijeenkomsten, Oplossingsgerichte Therapie (OGT) en 
motiverende gespreksvoering.

Werkvorm
De opleiding POH-GGZ is competentiegericht opgezet en bevat 
interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw 
eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers wordt zoveel 
mogelijk in het programma geïntegreerd. Een social learning 
programma stimuleert en ondersteunt de voorbereiding en 
kennisuitwisseling tussen deelnemers. Onze docenten oefenen 
zelf ook een beroep uit in de (geestelijke) gezondheidszorg. Bij 
aanvang van de opleiding POH-GGZ neem je deel aan een 
assessment. Dit assessment geeft je inzicht in jouw persoonlijke 
ontwikkelpunten die als input dienen voor jouw ontwikkelplan. 
Je sluit iedere module af met een toets of opdracht. De module 
Professionele rolontwikkeling sluit je af met een proeve van 
bekwaamheid, waarbij je de verworven competenties in een 
gesimuleerde praktijksituatie demonstreert.

Studiebelasting
De opleiding duurt ongeveer 9 maanden en telt 20 bijeenkomsten. 
Dit is inclusief intervisie, toetsing en het persoonlijk assessment. 
Je hebt eens per 2 weken les en in de tussenliggende weken 
werk je aan opdrachten op jouw leer/werkplek. De gemiddelde 
studiebelasting is 10 uur per week exclusief bijeenkomsten.

Diploma
Na het afronden van de opleiding ontvang je het 
postbachelordiploma POH-GGZ.

Resultaat
Na de opleiding POH-GGZ herken je de meest voorkomende 
stoornissen in de eerste lijn en beschik je over de kennis en 
vaardigheden om cliënten zelf te begeleiden. Je kunt op de juiste 
wijze het gesprek aan gaan binnen een consult, een relatie met 
de cliënt opbouwen en zowel individuele- als groepsvoorlichting 
geven. Je hebt actuele kennis opgedaan over wetgeving, beleid 
en kwaliteitszorg en kunt hiermee een bijdrage leveren aan de 
inhoudelijke ontwikkeling van de functie. Je kunt beter netwerken 
en neemt de verantwoordelijkheid voor jouw professioneel 
handelen.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Praktijk - 
ondersteuner in de
huisartsenzorg 
(POH)

bereik meer

Inleiding
Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkondersteuners 
cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, zoals 
hart- en vaatziekten, chronische nierschade, diabetes type 
2, leefstijl en astma & COPD. Deze zorg vindt plaats tijdens 
spreekuren waarin voorlichting centraal staat. De opleiding 
Praktijkondersteuner in de huisartsenzorg helpt jou bij het 
succesvol uitvoeren van deze taak met specifieke aandacht voor 
medische theorie, consultvoering, voorlichting en motiverende 
gespreksvoering. Deze opleiding biedt jou de juiste basis voor de 
functie praktijkondersteuner in de huisartsenzorg.
 
Iets voor jou?
Je bent een doktersassistente met werkervaring en beschikt over 
hbo werk- en denkniveau. Je gaat als praktijkondersteuner werken 
of je wil jouw functie van praktijkondersteuner in de huisartsenzorg 
verdiepen of verbreden. Tijdens deze opleiding heb je een werk- of 
stageplek voor minimaal 8 uur per week bij een huisartsenpraktijk. 

Vooropleiding POH
Voorafgaand aan de POH opleiding volg je de POH vooropleiding. 
Lees meer over deze vooropleiding op onze website of neem 
contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend advies. 
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Programma
Module Hart- & en vaatziekten en chronische nierschade
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor hart- en 
vaatziekten en bij chronische nierschade in de huisartsenpraktijk, 
verpleeghuispraktijk of verstandelijk gehandicaptenzorgpraktijk. 
Positieve gezondheid en directe patiëntenzorg staan centraal. 
Je leert factoren signaleren die een verhoogd risico kunnen 
inhouden op het gebied van leefstijl, omgevingsfactoren, 
onderzoeksuitkomsten en medicatie bij patiënten met hart- en 
vaatziekten en/of chronische nierschade. Je leert dat bespreken 
met patiënten, indien nodig uit te leggen wat de invloed is van 
het risico en hoe je opties kunt geven die het risico kunnen 
verminderen. Je leert op basis daarvan doelen te formuleren 
in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Het 
gesprek leer je binnen de beschikbare tijd te voeren volgens de 
Evidence Based Practice methode van consultvoering binnen de 
huisartsenpraktijk. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze) behandeling van ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Module Diabetes type 2
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor diabetes type 2 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze) behandeling van ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Je leert zorgdoelen vast te stellen in overleg met de patiënt. We 
behandelen verder het signaleren van (dreigende) veranderingen 
in de zorgvraag van de patiënt en leert daarover rapporteren in het 

medisch dossier en in een zorgplan. Je leert je eigen zorgverlening 
inzichtelijk te maken en deze te verantwoorden naar de patiënt, de 
huisarts en eventuele ketenpartners. 
We behandelen het begeleiden en coachen van patiënten, en 
waar relevant betrokkenen, in de leefomgeving ten aanzien 
van zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met 
en hanteren van de consequenties van de aandoening en het 
hanteren van leefregels. 
Je gaat leren hoe je beleid toepast met betrekking tot 
streefwaarden, volgens protocol en bij afwijkende waarden. Verder 
komt aan bod hoe je laboratoriumonderzoeken kunt interpreteren 
en een risico-inschatting kunt maken. 
In deze module komen ook onder andere het uitvoeren van 
bloeddrukmetingen op de praktijk en thuismetingen, 24 uurs 
metingen, lengte en gewicht, BMI, pols, middelomtrek, EAI (enkel 
arm index) aan bod, evenals het werken met een event recorder.

Module Leefstijl
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het voorkomen of beperken van gezondheidsschade van 
zorgvragers. Positieve gezondheid en directe patiëntenzorg staan 
centraal. Je beïnvloedt en bevordert gezondheid en leefstijl in de 
huisartsenpraktijk, binnen het verpleeghuis of de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ Motiverende gespreksvoering
+  Preventie, signalering en leefstijladvisering bij chronische 

aandoeningen

Je leert voorlichting geven, adviseren, instructie en educatie geven 
aan patiënten en (waar relevant) betrokkenen in de leefomgeving.
Hierbij komen aan de orde: het ziektebeeld, de behandeling, 
leefregels, psychosociale problematiek, materialen en 
hulpmiddelen. Je leert de kwaliteit van de voorlichting en educatie 
te analyseren, kunt verbeterpunten benoemen en stelt prioriteiten 
voor deze verbeteringen.
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Je leert een interventie uit beschikbare alternatieven te kiezen, 
uitgaande van de prognose en de mogelijkheden van de 
patiënt en diens omgeving en bespreekt deze met de patiënt in 
gezamenlijke besluitvorming. 
Verder leer je om psychosociale begeleiding te geven, te 
overleggen binnen en buiten de huisartsenpraktijk over de 
gewenste behandeling, rekening te houden met de zorgbehoefte, 
beschikbare zorg, draagkracht/-last en ondersteuningsbehoefte 
van patiënt en de mantelzorgers. 
Je leert actief te luisteren naar de patiënt en deze in staat te 
stellen keuzes te maken voor de zorg, de patiënt met respect 
voor zijn achtergrond, mogelijkheden, wensen en motieven te 
benaderen. 

Module Astma en COPD
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor astma en COPD 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+  (Medicamenteuze) behandeling van ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Werkvorm
Het opleidingsprogramma wordt aangeboden op basis van 
sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve 
leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan 
aangeboden leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een 
docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je 
opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen 
voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen 
praktijkervaring en die van andere deelnemers worden in het 
programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke 
effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden 
lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject 
is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn 
op je eigen werkcontext en opleidingsbehoefte. 

Toetsing POH opleiding
Elke module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie. 

Studiebelasting
De opleiding duurt 12 maanden en telt 40 bijeenkomsten. Er zijn 
wekelijks bijeenkomsten en je werkt daarnaast aan leeractiviteiten. 
De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van Praktijkondersteuner in 
de huisartsenzorg ontvang je het postbachelordiploma 
Praktijkondersteuner in de huisartsenzorg.

Resultaat
Deze opleiding POH geeft je de mogelijkheid om als 
praktijkondersteuner in de huisartsenzorg te werken. Je kunt onder 
andere zelfstandig een spreekuur opzetten en uitvoeren volgens 
de NHG-standaarden. Bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten, 
chronische nierschade, diabetes type 2, leefstijl en astma & COPD. 
Ouderenzorg komt in de gehele opleiding aan bod, gekoppeld aan 
de vakinhoudelijke thema’s.

Je hebt je inhoudelijke kennis vergroot en jouw persoonlijke 
prestaties zijn verbeterd. Je kunt samenwerken met de huisarts 
en je kunt zelfstandig jouw werkzaamheden organiseren. Je hebt 
handvatten gekregen voor het opzetten van een spreekuur voor 
een nieuwe doelgroep en je kunt een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de zorg. Kortom, je kunt succesvol en professioneel 
invulling geven aan je functie als praktijkondersteuner in een 
huisartsenpraktijk.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Praktijk
verpleegkundige in
de huisartsenzorg 
(PVK)

bereik meer

Inleiding
Na de diagnose van de huisarts begeleiden 
praktijkverpleegkundigen cliënten in het omgaan met hun 
chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, chronische 
nierschade, diabetes type 2, leefstijl en astma & COPD. Deze zorg 
vindt plaats tijdens spreekuren waarin voorlichting centraal staat. 
De opleiding helpt jou bij het succesvol uitvoeren van deze taak 
met specifieke aandacht voor medische theorie, consultvoering, 
voorlichting en motiverende gespreksvoering. Deze opleiding biedt 
jou de juiste basis voor de functie praktijkverpleegkundige in de 
huisartsenzorg.
 
Iets voor jou?
Deze opleiding is bedoeld voor BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen met hbo-verpleegkunde als vooropleiding. Je 
wil jouw functie van praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg 
(PVK) verdiepen of verbreden. Deze opleiding is ook geschikt 
wanneer je jezelf wil voorbereiden op deze functie. Tijdens deze 
opleiding heb je een werk- of stageplek voor minimaal 8 uur per 
week bij een huisartsenpraktijk.

Ben je wel verpleegkundige maar heb je geen hbo-diploma? Dan 
volg je voorafgaand aan de opleiding de vooropleiding POH. Lees 
meer over deze vooropleiding op onze website of neem contact 
met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend advies. 
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Programma
Module Hart- & en vaatziekten en chronische nierschade
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor hart- en 
vaatziekten en bij chronische nierschade in de huisartsenpraktijk, 
verpleeghuispraktijk of verstandelijk gehandicaptenzorgpraktijk. 
Positieve gezondheid en directe patiëntenzorg staan centraal. 
Je leert factoren signaleren die een verhoogd risico kunnen 
inhouden op het gebied van leefstijl, omgevingsfactoren, 
onderzoeksuitkomsten en medicatie bij patiënten met hart- en 
vaatziekten en/of chronische nierschade. Je leert dat bespreken 
met patiënten, indien nodig uit te leggen wat de invloed is van 
het risico en hoe je opties kunt geven die het risico kunnen 
verminderen. Je leert op basis daarvan doelen te formuleren 
in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Het 
gesprek leer je binnen de beschikbare tijd te voeren volgens de 
Evidence Based Practice methode van consultvoering binnen de 
huisartsenpraktijk. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze) behandeling van ziektebeelden 
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Module Diabetes type 2
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor diabetes type 2 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze behandeling van) ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Je leert zorgdoelen vast te stellen in overleg met de patiënt. We 
behandelen verder het signaleren van (dreigende) veranderingen 
in de zorgvraag van de patiënt en leert daarover rapporteren in het 

medisch dossier en in een zorgplan. Je leert je eigen zorgverlening 
inzichtelijk te maken en deze te verantwoorden naar de patiënt, de 
huisarts en eventuele ketenpartners. 
We behandelen het begeleiden en coachen van patiënten, en 
waar relevant betrokkenen, in de leefomgeving ten aanzien 
van zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met 
en hanteren van de consequenties van de aandoening en het 
hanteren van leefregels. 
Je gaat leren hoe je beleid toepast met betrekking tot 
streefwaarden, volgens protocol en bij afwijkende waarden. Verder 
komt aan bod hoe je laboratoriumonderzoeken kunt interpreteren 
en een risico-inschatting kunt maken. 
In deze module komen ook onder andere het uitvoeren van 
bloeddrukmetingen op de praktijk en thuismetingen, 24 uurs 
metingen, lengte en gewicht, BMI, pols, middelomtrek, EAI (enkel 
arm index) aan bod, evenals het werken met een event recorder.

Module Leefstijl
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij 
het voorkomen of beperken van gezondheidsschade van 
zorgvragers. Positieve gezondheid en directe patiëntenzorg staan 
centraal. Je beïnvloedt en bevordert gezondheid en leefstijl in de 
huisartsenpraktijk, binnen het verpleeghuis of de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ Motiverende gespreksvoering
+  Preventie, signalering en leefstijladvisering bij chronische 

aandoeningen

Je leert voorlichting geven, adviseren, instructie en educatie geven 
aan patiënten en (waar relevant) betrokkenen in de leefomgeving.
Hierbij komen aan de orde: het ziektebeeld, de behandeling, 
leefregels, psychosociale problematiek, materialen en 
hulpmiddelen. Je leert de kwaliteit van de voorlichting en educatie 
te analyseren, kunt verbeterpunten benoemen en stelt prioriteiten 
voor deze verbeteringen.
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Je leert een interventie uit beschikbare alternatieven te kiezen, 
uitgaande van de prognose en de mogelijkheden van de 
patiënt en diens omgeving en bespreekt deze met de patiënt in 
gezamenlijke besluitvorming. 
Verder leer je om psychosociale begeleiding te geven, te 
overleggen binnen en buiten de huisartsenpraktijk over de 
gewenste behandeling, rekening te houden met de zorgbehoefte, 
beschikbare zorg, draagkracht/-last en ondersteuningsbehoefte 
van patiënt en de mantelzorgers. 
Je leert actief te luisteren naar de patiënt en deze in staat te 
stellen keuzes te maken voor de zorg, de patiënt met respect 
voor zijn achtergrond, mogelijkheden, wensen en motieven te 
benaderen. 

Module Astma en COPD
Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren 
van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij het 
opzetten en uitvoeren van een spreekuur voor astma en COPD 
in de huisartsenpraktijk, verpleeghuispraktijk of verstandelijk 
gehandicaptenzorgpraktijk. Positieve gezondheid en directe 
patiëntenzorg staan centraal. 
+ Protocollair spreekuur volgens NHG- en zorgstandaarden
+ (Medicamenteuze) behandeling van ziektebeelden
+ Praktische vaardigheden waaronder consultvaardigheden

Werkvorm
Het opleidingsprogramma wordt aangeboden op basis van 
sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve 
leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan 
aangeboden leeractiviteiten, deels in aanwezigheid van een 
docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je 
opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen 
voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen 
praktijkervaring en die van andere deelnemers worden in het 
programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke 
effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden 
lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject 
is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn 
op je eigen werkcontext en opleidingsbehoefte. 

Toetsing opleiding
Elke module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie. 

Studiebelasting
De opleiding duurt 12 maanden en telt 40 bijeenkomsten. Er zijn 
wekelijks bijeenkomsten en je werkt daarnaast aan leeractiviteiten. 
De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van de opleiding Praktijk-
verpleegkundige in de huisartsenzorg (PVK) ontvangt je het 
postbachelordiploma Praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg 
(PVK).

Resultaat
Deze opleiding geeft je de mogelijkheid om als 
praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg te werken. Je kunt 
onder andere zelfstandig een spreekuur opzetten en uitvoeren 
volgens de NHG-standaarden. Bijvoorbeeld voor hart- en 
vaatziekten, chronische nierschade, diabetes type 2, leefstijl en 
astma & COPD. Ouderenzorg komt in de gehele opleiding aan 
bod, gekoppeld aan de vakinhoudelijke thema’s.

Je hebt je inhoudelijke kennis vergroot en jouw persoonlijke 
prestaties zijn verbeterd. Je kunt samenwerken met de huisarts 
en je kunt zelfstandig jouw werkzaamheden organiseren. Je hebt 
handvatten gekregen voor het opzetten van een spreekuur voor 
een nieuwe doelgroep en je kunt een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de zorg. Kortom, je kunt succesvol en professioneel 
invulling geven aan je functie als praktijkverpleegkundige in een 
huisartsenpraktijk (PVK).

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Psychosociale 
begeleiding 
kind en jeugd 

bereik meer

Inleiding
De hulpverlening aan kinderen en jongeren is een specialistisch 
aandachtsgebied. In toenemende mate wordt de hulpverlener 
met deze complexe problematiek geconfronteerd. Het belang van 
deskundige hulpverlening aan kinderen en jongeren wordt binnen 
steeds meer organisaties onderkend. Hierdoor ontstaat onder 
professionals in dit werkgebied een grote behoefte aan kennis en 
vaardigheden op het vlak van psychosociale begeleiding. Ook het 
tijdig herkennen van zwaardere psychiatrische problematiek is 
belangrijk, zodat kinderen en jongeren sneller de deskundige hulp 
krijgen die ze nodig hebben. 

Iets voor jou?
Deze module is geschikt voor professionals die zich vanuit hun 
professie willen verdiepen in de psychosociale begeleiding van 
kinderen en jongeren. Niet alleen binnen jeugdzorg, maar ook 
binnen de jeugdhulpverlening en de huisartsenzorg. Steeds 
meer kinderen en jongeren komen (samen met hun ouders) met 
psychische klachten bij de huisarts terecht. Een goede begeleiding 
en identificatie van eventueel zwaardere psychiatrische 
problematiek is essentieel. 

Om toegelaten te worden, is een afgeronde relevante mbo- of 
hbo-opleiding op het gebied van zorg en welzijn noodzakelijk. Je 
beschikt minimaal over hbo werk-/denkniveau en over voldoende 
kennis en werkervaring met cliënten met psychosociale of 
psychiatrische problematiek om de vertaalslag naar de doelgroep 
kinderen en jongeren te kunnen maken. 
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Wij verwachten dat je voorafgaand aan de opleiding de module 
Psychiatrische Problemen Identificeren van Avans+ positief 
hebt afgerond of door middel van een andere opleiding een 
vergelijkbaar kennisniveau hebt. Tijdens de opleiding beschik je 
over een werk- of stageplek waarin je psychosociale hulpverlening 
biedt aan de doelgroep kinderen en jongeren. 

Programma
De module is een logisch vervolg op onze module Psychiatrische 
Problemen identificeren. Het programma biedt optimale kennis, 
expertise en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in jouw 
praktijk waarin je hulpverlening biedt aan kinderen en jongeren. De 
volgende onderwerpen komen aan bod:

+  Wat is normaal kind- en jongerengedrag in relatie tot 
psychopathologie? 
Er is een onderscheid te maken tussen normaal en abnormaal 
gedrag, waarbij uitgegaan wordt van de gewone ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. De ontwikkeling van het kind in relatie 
tot de intelligentie en de sociale omgeving komt aan bod. De 
begeleiding en eventuele doorverwijzing van ontspoord gedrag 
wordt behandeld. Ook classificatie en diagnostisering komen aan 
bod. Het belang van laagdrempelige hulpverlening gericht op 
veiligheid en samenwerking staat voorop.

+  Verdieping in ontwikkelingsstoornissen 
Een ontwikkelingsstoornis is een lichamelijke of psychische 
aandoening bij kinderen, waardoor hun ontwikkeling anders 
verloopt. Vaak zijn leerproblemen en soms gedragsproblemen 
het gevolg, zoals problemen met concentratie, gedrag of relaties 
binnen de sociale omgeving. Het is van belang bij een diversiteit 
aan problemen de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen 
in de begeleiding.

+  Begeleiding van kinderen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking 
Duidelijk wordt waarom voor de begeleiding van kinderen en 
jongeren met een licht verstandelijke beperking een andere 
aanpak nodig is. De specifieke aandachtspunten in het geven 
van psycho-educatie aan ouders en hun kinderen komen aan 
bod. Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren met een 
lichte verstandelijke beperking gemotiveerd zijn en blijven voor 
begeleiding? 

+  Seksuele problematiek (loverboys en sexting) 
Loverboys of kinderlokkers werken tegenwoordig veel via internet 
waar meisjes en jongens actief zijn op sociale media. Sexting is 
het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten 
via mobiele telefoons of via het internet. De impact van sexting 
en loverboy-problematiek is voor slachtoffers enorm en daarom is 
het tijdig herkennen en juiste professionele begeleiding van groot 
belang. Jij leert hoe je in jouw dagelijkse praktijk signalen herkent 
en jij krijgt handvatten aangereikt hoe je de hulpverlening aan 
risicojongeren optimaal inzet.

+  Kindermishandeling 
Er gaat landelijk veel mis in de signalering van (huiselijk) 
geweld. Mede daarom heeft de overheid met de wet ‘meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling’ de professionals 
verplicht om de situatie van deze kwetsbare groep kinderen 
structureel te verbeteren. Jij maakt je de verschillende stappen 
van de meldcode eigen. Hoe herken je verschillende vormen 
van kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe maak je ze 
bespreekbaar? Welke expertise wordt van je verwacht en hoe ze je 
deskundige ketenpartners in?

21



3

+  Pesten en cyberpesten 
Het is belangrijk dat kinderen die te maken hebben met 
(cyber) pesten professionele hulp aangeboden krijgen. 
Gepeste kinderen hebben meer kans op het ontwikkelen van 
ontwikkelingsstoornissen, angstproblemen en depressieve 
gevoelens (met mogelijk zelfdoding als gevolg). Je zult als 
hulpverlener regelmatig in aanraking komen met kinderen die 
gepest worden en zich afvragen hoe je een gepest kind het beste 
kunt ondersteunen. Je krijgt handvatten aangereikt om het pesten 
en het systeem waarin het plaatsvindt te herkennen. Je leert jouw 
expertise en die van deskundige hulpverlening, door middel van 
samenwerking, optimaal in te zetten.

+  Verslaving (game, alcohol en drugsverslaving) 
Verslaving is een progressieve ziekte. Ruim een miljoen mensen 
in Nederland zijn afhankelijk van stimulerende of verdovende 
middelen, of heeft een verslavende gewoonte. Verslaving komt in 
alle lagen van de bevolking voor. Jonge mensen proberen vaak 
van alles en nog wat uit. Ze zijn nieuwsgierig en willen hun grenzen 
verkennen. Ook op het gebied van alcohol, drugs en roken. 
Het is van belang dat je als professional de signalen, zowel in 
gedrag als fysiek, van riskant gebruik herkent en weet hoe je jouw 
professionaliteit in kunt zetten.

+  Multiprobleemgezinnen 
Een multiprobleemgezin is een gezin waarvan minimaal één 
ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van 
sociaaleconomische en psychosociale problemen. Kenmerkend 
voor deze gezinnen is dat ze zowel problemen hebben in het 
gezin als problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze 
hulp afwijzen of voortijdig afbreken. Om multiprobleemgezinnen 
te helpen, is het van belang op meerdere terreinen tegelijkertijd 
hulp te bieden aan zowel ouders en kinderen als de leefomgeving 
van het gezin. Daarbij is een goede samenwerking tussen de 
hulpverleners in de keten van groot belang.

+  Ethiek en privacy 
Om hulp te kunnen bieden, is het nodig dat bepaalde informatie 
wordt gedeeld. Er ontstaat vaak een spanningsveld tussen 
het beschermen van de privacy en het belang van delen van 
informatie voor de juiste hulpverlening. Ethiek en privacy worden 
gekoppeld aan praktijksituaties die regelmatig voorkomen in jouw 
dagelijkse hulpverlening aan kinderen en jongeren.

+  Ontwikkeling, wetgeving en beleid jeugdhulpverlening 
De deelnemer maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen 
en wetgeving binnen de jeugdhulpverlening en koppelt dit aan de 
eigen dagelijkse praktijk.

+  Gesprekstechnieken 
Tijdens de module oefen je met gesprekstechnieken, speciaal 
gericht op de doelgroep kinderen en jongeren. Het is belangrijk 
om een vertrouwde en veilige omgeving te creëren waarin je de 
jongere optimaal kunt begeleiden. Je krijgt tevens handvatten 
aangereikt om de-escalerend handelen toe te passen. 

Werkvorm
De module Psychosociale begeleiding kind en jeugd is 
competentiegericht opgezet. Dit betekent dat het programma 
interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen omvat. 
Jouw eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers 
wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met 
docenten uit de beroepspraktijk, interactieve en innovatieve 
leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. Casuïstiek en 
gespreksvaardigheden komen aan bod. 

Binnen deze bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van 
een trainingsacteur, waardoor de deelnemers in een veilige 
omgeving kunnen oefenen en feedback krijgen op hun 
gespreksvaardigheden. De opleiding wordt afgerond met het 
voltooien van een case study-opdracht en een proeve van 
bekwaamheid. 

Studiebelasting
De module duurt ongeveer 5 maanden en telt 7 lesbijeenkomsten. 
Daarnaast heb je een intake, een begeleidingssessie voor de 
case study via Skype en een toetsing in de vorm van een proeve 
van bekwaamheid. Je hebt gemiddeld eens per 2 weken les. In 
de tussenliggende weken werk je aan opdrachten (op jouw leer-/ 
werkplek). De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 8 uur per 
week, exclusief de bijeenkomst. 

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van 
de module Psychosociale begeleiding kind en jeugd. 
Accreditatie wordt aangevraagd bij het kwaliteitsregister van 
de beroepsorganisatie V&VN, en bij het Registerplein en bij de 
Landelijke Vereniging POH-GGZ. 

Resultaat
Na het doorlopen van de module beheers je de professie om 
jongeren en kinderen de psychosociale begeleiding te bieden 
die zij nodig hebben. Je weet wanneer je uit jouw netwerk andere 
professionals moet inschakelen om optimale hulpverlening te 
kunnen bieden aan kinderen en hun ouders. Je beheerst de juiste 
gespreksvaardigheden om escalatie te voorkomen en kinderen 
en jongeren in een veilige en vertrouwde omgeving te begeleiden. 
Je bent beter in staat om tijdig psychiatrische problematiek bij 
jongeren te herkennen en volgens het Stepped Care-model te 
kunnen handelen. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt de module volgen op diverse locaties in Nederland. 
Instappen kan in het voor- en in het najaar. De exacte data en 
locaties vind je op www.avansplus.nl. 

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Vooropleiding 
praktijk-
ondersteuner 
(POH)

bereik meer

Inleiding
Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkondersteuners 
(POH) cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, 
zoals diabetes mellitus type II, cardiovasculair risicomanagement, 
astma en COPD. Deze protocollaire complexe zorg vindt plaats 
tijdens spreekuren waarin voorlichting en educatie centraal staan.

De opleiding POH biedt je de juiste basis voor de functie van 
praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. De opleiding POH 
is ook toegankelijk voor ervaren doktersassistenten die door 
willen groeien naar de functie van praktijkondersteuner. Deze 
vooropleiding POH is gericht op kennis en vaardigheden die voor 
doktersassistenten nodig zijn om het programma van de opleiding 
POH succesvol te kunnen volgen. Verpleegkundige thema’s en de 
rolwisseling van doktersassistent tot praktijkondersteuner zullen 
onder andere aan de orde komen.

Iets voor jou?
Deze vooropleiding POH is bedoeld voor doktersassistenten met 
praktijkervaring in de huisartsenzorg zonder verpleegkundige 
opleidingsachtergrond. Jij wilt je als doktersassistent verder 
ontwikkelen tot de functie van praktijkondersteuner (POH). 
Doktersassistenten zijn verplicht na toelating de vooropleiding POH 
te volgen voor ze in kunnen stromen in de opleiding POH.

23



2

Voor de opleiding POH heb je een werk- of stageplek nodig voor 
minimaal 8 uur per week bij een huisartsenpraktijk. Aanbevolen 
wordt al tijdens de vooropleiding POH met deze werk- of stageplek 
van start te gaan.

Programma
Er worden 6 verschillende thema’s behandeld in deze 
vooropleiding POH: 

Effectief leren 
Tijdens de lesbijeenkomst en in een e-learning module wordt 
aan de hand van opdrachten, aangeleverde documenten en 
filmmateriaal een aantal onderwerpen behandeld die het effectief 
leren vergroten. 

Visie op zorg 
Aan de hand van oefeningen wordt aandacht besteed aan 
verschillende visies op zorg. Deelnemers worden zich bewust 
gemaakt van hun eigen visie op zorg en het effect daarvan op de 
begeleiding van de cliënt. 

Methodisch werken 
Deze lessen richten zich op het methodisch werkproces in 
de patiëntenzorg. De cyclus van methodisch werken en de 
toepassing hiervan, de kenmerken van de methodiek het SFMPC 
model, de methodiek FRADIE en SOEP worden behandeld aan de 
hand van oefeningen. Deelnemers leren relaties leggen tussen de 
fasen van het methodisch werken. 

Klinisch redeneren 
Verpleegkundigen hanteren een continu proces van klinische 
besluitvorming tijdens hun werk. Tijdens de lessen worden de 
doktersassistenten bewuster van dit analytische proces. De 
achtergrond en afspraken rondom klinisch redeneren worden 
toegelicht, uitgelegd en geoefend, mede aan de hand van eigen 
casuïstiek. 

Leren reflecteren 
In de opleiding POH worden deelnemers steeds gevraagd 
te reflecteren op de ontwikkeling van competenties en hun 
persoonlijke ontwikkeling. De opleiding POH bevat een traject van 
intervisie en coaching gericht op de professionele rolontwikkeling. 
Om zoveel mogelijk rendement te halen uit deze reflecties, wordt 
in deze vooropleiding POH eerst aandacht besteed aan het 
reflecteren en bewustwording van eigen waarneming en gedrag 
en het effect daarvan op anderen. Verder wordt geleerd welke 
aspecten het eigen gedrag beïnvloeden en gaan deelnemers 
oefenen in het vertalen hiervan in een reflectieverslag waarin 
concrete verbetervoorstellen worden uitgewerkt. 

Schrijven en presenteren 
In de opleiding POH bestaan een aantal opdrachten 
en eindtoetsen uit het schrijven van een document. De 
basisvaardigheden voor het gestructureerd schrijven en de 
opmaak van een document worden behandeld en geoefend 
tijdens de vooropleiding. Ook het geven van een korte presentatie 
als voorbereiding op de presentatieopdrachten in de opleiding 
POH komt aan bod.

Werkvorm
De vooropleiding POH is waar mogelijk competentiegericht opgezet 
en jouw eigen werkervaring en die van de andere deelnemers is 
zo veel mogelijk geïntegreerd. Onze docenten met praktijkervaring 
ondersteunen je in het leerproces middels persoonlijke coaching. 
Je maakt tijdens de opleiding gebruik van interactieve en 
innovatieve leermiddelen.

Studiebelasting
De vooropleiding POH duurt 10 weken en telt 8 bijeenkomsten. De 
gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week.

Diploma
Wanneer je deze vooropleiding POH succesvol hebt afgerond, 
ben je toegelaten tot de opleiding POH. Na succesvolle afronding 
van de opleiding POH ontvang je het postbachelordiploma 
Praktijkondersteuner. Deze opleiding is geaccrediteerd door het 
kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN.

Resultaat
Deze vooropleiding POH geeft je de mogelijkheid toegelaten te 
worden tot de opleiding POH en je als doktersassistent verder 
te ontwikkelen naar de functie van praktijkondersteuner. Je hebt 
jouw inhoudelijke kennis op het gebied van verpleegkundige 
thema’s vergroot en jouw persoonlijke prestaties zijn verbeterd. 
Je hebt handvatten gekregen om je verder te ontwikkelen tot 
praktijkondersteuner.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl
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Bereik meer 
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