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• WAT IS DE CONTEXT ? WAAROM INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN?

• WAT IS DAT ?

• HOE REALISEREN WE DAT? HOE IN DIAGNOSTIEK? 

• WELKE UITDAGINGEN/ MOEILIJKHEDEN KOMEN WIJ TEGEN?

• CONCLUSIE

Kwaliteitsvolle diagnostiek is Interprofessioneel teamwork

Overzicht



Paused
2:30 / 4:30

▪ 30 jaar 
▪ Gehuwd met Erik
▪ 1 dochter Marieke
▪ Plots krachtsverlies arm en been
▪ Multiple sclerose 
▪ Opname in revalidatiecentrum
▪ Depressief, wil terug naar huis

Larissa



Paused
2:30 / 4:30

Larissa ?

?

?

?



Kan iemand de zorg hiervoor alleen aan ?

Waar gaat dit allemaal over ?



Gezondheids-/ welzijnszorgbeleid 

Context

Gezondheids- Welzijnszorg

Denekens-van Rossum

Individu

met een

Zorg- of 

hulpvraag

Klacht

Probleem

Verklaring

Indicatie

Zorginstelling - Gemeenschap

Individu- Populatie

Zorgproces- Management

Structuur en Strategie

Benefit voor het individu

Kosteneffectiviteit

Competentie 1 ?
Team

dat verantwoorde

lijkheid opneemt

voor het individu

Competentie 2 ?

Competentie 3 ?

Competentie 4 ?





Ook ontwikkelingen in diagnostiek 

• Nieuwe (snel)testen – met soms nog ongekende 
diagnostische waarde 

• Ontwikkelingen qua technologie- e-Health maken meer 
communicatie en samenwerking mogelijk

• m-Health kan patiënt monitoren en ondersteunen

• Patiënt neemt zelf initiatief wie hem zal ondersteunen:

• Deelname aan gezondheidspreventiecampagnes



Waarom interprofessioneel 
samenwerken nodig ? 
• Betere en effectievere communicatie tussen 

individuen en professionele groepen
• Tegengaan van tendens naar te sterke specialisatie en 

profilering
• Omgaan met complexiteit 
• Betere kennis en erkenning van elkaars expertise
• Oplossen van onderlinge wedijver- verhoogde 

jobtevredenheid
• Verbeteren van kwaliteit van zorg 
• Betere verdeling van werklast en 

verantwoordelijkheid

Tsakitzidis, G., & VanRoyen, P. (2017). In Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. 
Wommelgem: De Boeck.
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interprofessional

shared learning

transprofessional

WAT IS DAT?



WAT IS DAT?

Gebaseerd op  
McGill



Samenwerker in de 
gezondheidszorg

Communicator

Levenslang 
leren

Manager

ExpertProfessional

Belangen

behartiger

Teamspeler

WAT IS DAT?

Samenwerken/teamwork  moet je leren > Competenties

Competentie samenwerker in 
de gezondheidszorg 
(Tsakitzidis et al 2018 
(Gebaseerd op Canmeds (2005)



EIPEN Kerncompetenties



WAT IS DAT?

Interprofessioneel LEREN

is de opportuniteit van de verschillende
professionals om

VAN, MET en OVER

elkaar te leren

(CAIPE 2002)

Interprofessioneel 
leren



WAT ISDAT?

Patiënt/cliënt-gericht
handelen

(WHO 2010)
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Deelnemende 
opleidingen Stuurgoep

•Leerdoelen

•Definitie samenwerken

•Competentie/rollen

•Assessment + Lesvormen

IPSIG

HOE REALISEREN WIJ DAT?

Onderwijs



▪ Eén week
3 plenaire sessies

▪ Groepen van 16 
studenten vanuit 11 
verschillende
professies

▪ Elke werkgroep
begeleid door één
vooraf getrainde tutor

HOE REALISEREN WIJ DAT?



5 stappen om te leren samenwerken

Kennismaking: wie is de ander en wie ben ik? 

(Zorg)plan opstellen: hoe zorgen wij samen voor een patiënt / cliënt? 

Patiënt/cliëntgericht handelen
Reflectie en evaluatie van teamwerking

Ethisch handelen: hoe nemen we beslissingen in moeilijke situaties? 

Communiceren: hoe, waarom en met wie? 



HOE REALISEREN WIJ DAT?

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Leren van met en over elkaar



Elkaar kennen is basisvoorwaarde
• Interprofessionele 

navorming

• Diagnostisch overleg

• Leren interprofessioneel 
samenwerken op de 
werkplek

• Interdisciplinaire LOK’s   



Classificatie van functioneren

• Functioneel: WHO, 2001: International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF)   

• Classificatiesysteem dat de gezondheidstoestand van 
iemand beschrijft aan de hand van verschillende 
(interagerende) componenten

• Gemeenschappelijke taal



ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health)

http://www.rivm.nl/who-fic/in/BrochureICF.pdf

BEÏNVLOEDENDE FACTOREN



ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health)



26



ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health)

http://www.rivm.nl/who-fic/in/BrochureICF.pdf



ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health)

http://www.rivm.nl/who-fic/in/BrochureICF.pdf

HULPVRAAG ?



Verschillende brillen om naar de patiënt/cliënt te kijken



Teamdoelmatigheidstheorie

Doelen

Rollen

Procedures

Interpersoonlijke relaties



Teamdoelmatigheidstheorie

Doelen

Rollen

Procedures

Interprofessionele relaties



Reflexiviteit van het team 

• Reflectie over het 
teamfunctioneren 

• Reflectie over mogelijke 
diagnostische fouten
Heuristiek - biases



•Those who look down see
shit

•Those who look up see
asholes



Teamwerk veronderstelt leiderschap



IPEQS scales



Ethisch handelen

Benoem wat er goed en minder goed gaat of waar je vragen bij hebt.



Paused
2:30 / 4:30

Larissa

En nu ?



Bij het opmaken van een zorg- of diagnostisch plan, moet men 
vanuit twee perspectieven kijken: vanuit het individu/ cliënt/ 
patiënt en vanuit de professional 



Belangrijke vragen in de diagnostische 
aanpak 

• Welke problematiek wordt hier 
gesteld ? Klacht, probleem, 
verklaring, indicatie ? 

• Welke doelen worden 
vooropgesteld ? 

• Hoe kijken we als team naar 
patiëntgerichtheid ? 

• Welke ethische problematiek 
stelt zich?  Welke ethische 
principes stellen we hier voorop? 
Wils-onbekwaamheid, informed 
consent ? 



Interprofessionele kwaliteitsvolle 
diagnostiek

• Inbreng van de patiënt is belangrijk (patient-driven data, 
niet-pluis gevoel van patiënt/cliënt) 

• Evidentie over doeltreffendheid van testen omvat vele 
componenten 

• Samenwerking kan veel diagnostische  fouten vermijden 
en leiden tot betere outcome voor de patiënt: via 
gegevensuitwisseling, direct contact

• Deelname aan multidisciplinair/interprofessioneel 
zorgoverleg 
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Professional gericht > patiëntgerichtContext

Samenwerking Informatie-uitwisseling

Zorg Routine taken 

Beleving Uiteenlopend

WELKE MOEILIJKHEDEN KOMEN WIJ TEGEN?

Conclusie vanuit praktijk



▪ Werken niet interprofessioneel samen

▪ Bereidwilligheid om interprofessioneler samen te werken

▪ Overtuigd dat de sfeer zal verbeteren alsook de kwaliteit 
van zorg 

Aanpaasen van verdienmodel (financiering) is nodig 

Conclusie

WELKE MOEILIJKHEDEN KOMEN WIJ TEGEN?



• Overshooting: onmogelijke doelen vooropstellen 

• Onderschatten of negeren van noodzakelijke vaardigheden & 
competenties

• Geen rekening houden met de beperkingen en 
verwachtingen van patiënten en mantelzorgers

• Door elkaar halen van teamcoördinatie met deelnemen aan 
een team 

• Interprofessioneel samenwerken herleiden tot communicatie 
in een team 

Frekwente fouten in interprofessioneel 
samenwerken



• WAT IS DE CONTEXT ? WAAROM INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN?

• WAT IS DAT ?

• HOE REALISEREN WE DAT? HOE IN FARMACEUTISCHE ZORG ? 

• WELKE UITDAGINGEN/ MOEILIJKHEDEN KOMEN WIJ TEGEN?

• CONCLUSIE

Farmaceutische zorg is Interprofessioneel teamwork

Overzicht



• Gebruik juiste begrippen, een gemeenschappelijke taal en een 
duidelijk competentiemodel

• Interprofessioneel samenwerken/teamwork kan/moet je 
leren

• Elkaar leren kennen via direct contact (casusbespreking, 
navorming) is een eerste stap 

• Zorg voor voldoende administratieve ondersteuning, 
infrastructuur  en aangepaste financiering

CONCLUSIE




