Bijlage 1: SO taken in beeld
SO-kerntaken (exclusief): het deel van de beroepstaken van een SO die uitsluitend door een SO
uitgevoerd mogen worden (incl. het leiden van onderzoek en het begeleiden van
onderwijstaken)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regievoering behandelplan
Regievoering multidisciplinaire teams
Regievoering bij infectieziekten en infectie-uitbraken
Eindverantwoordelijk geriatrisch assessment
Eindverantwoordelijk beoordeling IBS/RM
Eindverantwoordelijk eerstelijns consulten
Advies beleid rondom medische zaken naar management
Participeren in zorg- en behandelketens als specialist ouderengeneeskunde
Begeleiden/opleiden van taakgedelegeerden
Voert structureel intercollegiale consultatie- en toetsingsgesprekken (collegae SO’s)

SO-kerntaken (niet-exclusief): het deel van de beroepstaken van een SO die door een SO
uitgevoerd worden en door zorgprofessionals binnen de SO-functiefamilie (incl. deelnemen aan
onderzoek en verzorgen van onderwijstaken)
• Protocollaire zorg
• Medische basiszorg (o.a. artsenvisite, opname-intake, spoedeisende geneeskunde,
medische verrichtingen, medicatiereview)
• Opstellen behandelplan (wel supervisie SO)
• Uitvoering MDO/RO (wel supervisie SO)
• Uitvoering WZD (behalve fungeren als externe deskundige=exclusief) (wel supervisie SO)
• Uitvoering eerstelijns consulten (inclusief RM) (mag door AIOS onder supervisie SO)
• Advanced care planning (wel supervisie SO)
• Uitvoering medische zorg bij infectieziekten en infectie-uitbraken
• Triage (wel supervisie SO)
• Beoordelen van wilsbekwaamheid (mag ook door GZ-psycholoog)
• Fungeert als schakel tussen en acteert actief in eerste en tweede lijn (netwerken)
• Actief betrokken bij regionale ontwikkelingen (netwerken)
• Participeren in en bijdragen aan kwaliteitsbewaking van zorg en behandeling
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ouderengeneeskunde en –zorg
• Optreden als ambassadeur voor het vak en de ouderen in de maatschappij
SO-regietaken : het deel van de beroepstaken die door een SO op basis van competenties en
werkervaring als regietaken uitgevoerd kunnen worden (al dan niet gecombineerd met
aanvullende opleiding/scholing en/of een met de regietaak samenhangende kaderopleiding):
• Specifieke expertise in aandachtsgebieden (met dieptekennis) op bv. eerste lijn,
psychogeriatrie, GRZ, palliatieve zorg of opleiding
• Ontwikkelen en/of uitvoering geven van wetenschappelijk onderbouwde
deskundigheidsbevordering aan collegae artsen, andere behandelaren,
verpleegkundigen en verzorgenden
• Deelname aan (beleids-)commissies, (regionale) verbeter-, verander- en/of
vernieuwingsprojecten en werkgroepen met als doel het continu verbeteren van de
kwaliteit van de (medische) zorg op het betreffende aandachtsgebied (bv. eerste lijn,
psychogeriatrie, GRZ, palliatieve zorg of opleiding)
• Bijdragen aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen
binnen specifieke (medische) zorgterreinen op het betreffende aandachtsgebied

•
•

•
•

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en schrijven van artikelen op het betreffende
aandachtsgebied
Optreden als consulent voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen voor
verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten met gerichte adviezen over vragen
bij de behandeling van individuele patiënten en rond de organisatie van diagnostiek en
zorg op het gebied van het specifieke aandachtsgebied. Dit kan op verschillende
manieren: telefonisch of mondeling advies aan consultatievrager, advies na visite aan
patiënt of door deelname aan een MDO van ziekenhuisteams
Acteert als voortrekker t.a.v. beleidsontwikkelingen (m.b.t. specifieke beleidsterreinen op
het betreffende aandachtsgebied) zowel regionaal als landelijk (netwerken)
Treedt op als ambassadeur in de regio en landelijk voor specifieke beleidsterreinen op
het betreffende aandachtsgebied (bv. eerste lijn, psychogeriatrie, GRZ, palliatieve zorg of
opleiding)

SO-netwerktaken (netwerkfuncties): het deel van de beroepstaken die door een SO binnen een
regio als netwerkspecialist rond netwerkzorg uitgevoerd kunnen worden
• Voortrekker bij regionale en landelijke zorgontwikkelingen en/of
zorgnetwerken (waaronder zorgsystemen, zorgorganisaties, zorgprofessie,
zorgbehandelingen)
• Bijdragen aan regionale en landelijke zorgprogrammering
Bij netwerktaken is er sprake van een globale indeling van de ‘span of support’ in:
1. Netwerkzorg rondom een cliënt/cliëntgroep
2. Zorgcoördinatie vanuit vakinhoudelijke expertrol
3. Actieve deelname in een zorgnetwerk (bv. SO op SEH – acute zorg)
SO-neventaken (nevenfuncties): het deel van de beroepstaken die door een SO als nevenfunctie(s)
uitgevoerd kan/kunnen worden
• WZD-functionaris
• OR/OC lid
• 1 geneeskundige
• (Medisch) Project- en/of programmamanager (op organisatieniveau)
• Commissie- en/of bestuurslid (SO-GVA)
e

SO-ongewenste taken (andermans functies): het deel van de taken die door een SO worden
uitgevoerd maar oneigenlijke, onnodige en/of onduidelijke SO-taken zijn
• Planning en roostering
• Secretariële taken
• Verpleegkundige taken
• Intake opname: Informatie ophalen, medicatielijsten opvragen
• Aanvragen onderzoek
• Aanspreekpunt ELV/crisisbedden
• MDO-organisatie
• Managementtaken
• Financiële zaken
• Visite-organisatie
• Ontslag

