
Informatie voor verpleegkundigen, casemanagers, POH-ers, ouderenadviseur etc. werkzaam met 
thuiswonende ouderen. 
 

Je werkt in de ouderenzorg met thuiswonende ouderen. Je werkt als professional samen met andere 
professionals én de familie/naasten en vrijwilligers. Deze mensen vormen samen het zorgnetwerk van 
de oudere. Het werken met het zorgnetwerk kan best ingewikkeld zijn. Herken je de volgende situaties 
ook?: ‘De familie zegt, mama/papa wil niets’, ‘De familie ziet niet wat ik als risico zie’ , ‘Wat een mooi 
voorbeeld, hoe de ene oudere de andere helpt; hoe krijgen we dat hier ook voor elkaar?’ 

In de training ‘Samenwerken in het zorgnetwerk rondom een thuiswonende oudere’ krijg je handvatten 
om in het zorgnetwerk een stap verder te komen dan het zien van het probleem. 

Waar gaat de training over? 
- Hoe je kijkt naar het functioneren van het zorgnetwerk: Wat levert alle steun die je organiseert nu op 
voor de oudere? Waar zou het beter kunnen? 
- Hoe je samen beslist:. Hoe kaart je een probleem in het netwerk aan? Hoe bekijk je dit vanuit zowel de 
oudere, de familie/naasten als de professionele zorg?  
-Zoeken naar nieuwe vormen van steun (Navigeren): In elk zorgnetwerk leeft wel de vraag naar extra 
hulp. Hoe zoek je op nieuwe manieren? 
- Netwerkprincipes die het functioneren van het zorgnetwerk helpen verbeteren (bijv. gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid) 

Deze training is ontwikkeld in het kader van promotie onderzoek van Wendy Kemper en is gebaseerd op 
literatuur én ervaringen van ouderen, informele netwerk en professionals. Dat betekent dat je als je 
deelneemt, tegelijkertijd ook deelneemt aan onderzoek naar de effecten van deze handvatten in de 
praktijk. 

Praktische informatie over de training:  
https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/samenwerken-in-zorgnetwerken-van-thuiswonende-
ouderen/# 

De training is V&VN-geaccrediteerd. 
 
We hebben een groep die op 6 september a.s. begint met de training en daarmee als eerste de 
ontwikkelde handvatten test. Mocht je op deze korte termijn hieraan mee willen doen, dan kan dit nog. 
In januari is het de bedoeling een volgende groep te starten. 
 
Interesse neem contact op met Wendy Kemper: Wendy.Kemper@han.nl of 06 83255998 
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