Specialist
ouderengeneeskunde
Iets voor jou?

Veelzijdig, complex
en betekenisvol

Als specialist
ouderengeneeskunde
sta je midden
in het leven
Ben je basisarts en wil je je (verder)
specialiseren? Ontdek of het specialisme
ouderengeneeskunde bij jou past! Je krijgt
te maken met complexe casuïstiek, komt
voor wezenlijke dilemma’s te staan, bouwt
een band op met je patiënten en wordt
uitgedaagd om buiten de kaders te denken
en te handelen. Je hebt veel autonomie en
voert de regie over multidisciplinaire
zorgteams.

Iets voor jou?
Doe de check!

	Je stelt de patiënt als geheel centraal en werkt
mensgericht
	Je lost graag complexe medische vraagstukken op

	Je bent proactief, verantwoordelijk en verbindend

	Je denkt outside the box en deinst niet terug voor
pittige dilemma’s
	Je houdt van hard werken in een dynamische
setting

Herken je jezelf
hierin en ben je nieuwsgierig geworden?
Loop eens een dag mee met een
aios of specialist ouderengeneeskunde en ervaar het zelf. Ga naar:
www.ouderengeneeskunde.nu
en meld je aan voor een
meeloopdag!

Autonoom, verbindend
en mensgericht
In het kort
Als specialist ouderengeneeskunde kijk je naar de patiënt in zijn totaliteit. Vaak zijn dat
ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere
patiënten. Zij wonen in een verpleeghuis of thuis. Je voert de regie over multidisciplinaire zorg, werkt samen met (para)medici en zorgprofessionals en overlegt met de
patiënt en zijn mantelzorgers. In loondienst of zelfstandig. Je kunt volop doorgroeien,
zowel in medisch leiderschap als in wetenschap of (sub)specialisatie.

‘Zelf nadenken over wat past
bij je patiënt’
Opleiding

Professionele en
persoonlijke ontwikkeling

Om specialist ouderengeneeskunde te
worden, volg je een praktijkopleiding
van drie jaar. Je doet ervaring op in een
verpleeghuis, ziekenhuis en GGZinstelling, met consultatie in de eerste
lijn en met geriatrische revalidatie. Daarnaast
zijn
er
volop
mogelijkheden voor keuzestages, bijvoorbeeld in
de palliatieve zorg, wetenschap, onderwijs of beleid.

Als aios ouderengeneeskunde word je uitstekend begeleid, zowel op je werkplek als tijdens de wekelijkse terugkomdag. Er is ruimte voor alle aspecten van je
ontwikkeling, als arts én als mens. Naast
de medisch-inhoudelijke competenties
werk je tijdens de opleiding aan het
ontwikkelen en versterken van communicatievaardigheden, (medisch) leiderschap, creativiteit, analytisch denken en
besluitvaardigheid.

‘Je kijkt naar de mens en wat voor
die persoon waardevol is’
Samenwerking

Doelen en mogelijkheden
van de patiënt

Als specialist ouderengeneeskunde voer
je de regie over de multidisciplinaire
zorg voor kwetsbare ouderen. Je werkt
samen met (para)medici, zorgprofessionals en managers. Ook onderhoud je nauw
contact met familie.

De zorg voor kwetsbare ouderen is maatwerk. De doelen en mogelijkheden van de
patiënt staan daarbij centraal. Als specialist ouderengeneeskunde laat je daarom
protocollen soms los en kom je tot creatieve oplossingen. De zorg is erop gericht
de patiënt een zo gezond, zelfstandig en
waardig mogelijk leven te laten leiden.

‘Dit vak heeft alles in zich wat het
dokter-zijn zo mooi maakt.’
Loop mee en ervaar het zelf
Ben je nieuwsgierig geworden naar hét specialisme van nu? Kom een dag
meelopen en ontdek of het specialisme ouderengeneeskunde ook bij jou past.
Op www.ouderengeneeskunde.nu vind je meer informatie over meeloopdagen,
informatiebijeenkomsten en de sollicitatieprocedure.

Ouderengeneeskunde
Het specialisme van nu

Contact
Deze folder is een uitgave van de Vervolgopleiding
tot Specialist Ouderen-geneeskunde Nijmegen
(VOSON), onderdeel van de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud
universitair medisch centrum.
Wil je meer weten over de opleiding in Nijmegen?
Neem dan contact op met 024–3618181, stuur een
mail naar: secretariaatvoson.elg@radboudumc.nl
of ga naar www.radboudumc.nl en typ in de
zoekfunctie het woord ‘VOSON’ in.

www.radboudumc.nl

