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1.
Achtergrond en aanleiding



Ontwikkelingen

Aantal 65- en 80-plussers, 1950-2012 (meetpunt 1 januari) en 

prognose aantal 65- en 80-plussers, 2013-2060 (Bron: CBS 

Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060)

http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5138
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5179




5.326.124
Mensen met een chronische ziekte!



1.986.124
Mensen met meer dan een chronische ziekte

63%
Van de ouderen met een chronische ziekte heeft te 

maken met multimorbiditeit

70%
Van de ouderen heeft een chronische ziekte



160.000
Mensen met diabetes

1.300.000
Toename te verklaren door:
- Groei aantal mensen met overgewicht (55%)

- Systematische opsporing (20%)

- Vergrijzing (35%)

740.000

1990

2007

2025

Daarnaast zijn er nog ongeveer 250.000 mensen met 

diabetes die niet bij de huisarts bekend zijn



Ontwikkeling

Vergrijzing Multimorbiditeit
Complexe 

zorgvragen



Persoonsgerichte zorg

Zorg waarbij de persoon met zijn

mogelijkheden centraal staat en

niet de ziekte!

 Zelfmanagement

 Eigen kracht

 Gezamenlijke besluitvorming

 Actieve rol



Biopsychosociaal model



2.
Interprofessioneel 

samenwerken



Vormen van samenwerking

▷Multidisciplinair

▷ Interdisciplinair

▷Multiprofessioneel

▷Transdisciplinair

▷ Interprofessioneel

Wij hebben het hier over 

interprofessioneel samenwerken!



“
Meerdere zorgprofessionals van verschillende 

professies die samenwerken met patiënt, familie, 

zorgverleners en instanties, met als doel het bieden 

van de hoogste kwaliteit van zorg

(WHO, 2010)



Overleg vormen

Zorgteam



Een dreamteam!

Bespreek eens met uw buurman of 

vrouw een samenwerking in een 

team waar u zitting in heeft gehad, 

waar de samenwerking zeer goed 

en effectief verliep
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Voorbeeld casus meneer 

Derks

1. Kun je hiermee akkoord 

gaan?

2. Hoe pakken jullie 

dergelijke situaties aan in 

de praktijk?

3. Hoe zouden jullie deze 

situatie ideaal gezien 

willen aanpakken?
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Belang van interprofessionele 

samenwerking

▷Complexe zorgvraag

▷Druk op de eerstelijns zorg

▷Kennis en informatie delen

▷Efficientie

▷Kwaliteit van zorg

▷Werkplezier



Drie belangrijke aspecten

Patient 

gerichtheid

Structuur & 

organisatie

Interactie & 

groeps-

dynamica



3.
Model interprofessioneel 

teamoverleg





https://youtu.be/shdxjhTf5fg
https://youtu.be/shdxjhTf5fg


4.
Terugkoppeling vragenlijst



Respons N = 44
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Top 5 Sterke punten

1. Korte lijnen, elkaar makkelijk vinden 

2. Verbeterde kwaliteit van zorg en patiënt gerichtheid

3. Van elkaar leren

4. Onderlinge afstemming en eenduidig advies

5. Meer inzicht in de situatie van de patiënt



Top 5 verbeterpunten

1. Jaarplanning maken en frequenter overleggen, 

bewust ervoor kiezen om tijd hierin te investeren

2. Meer collega’s (van andere disciplines) betrekken 

bij overleg, team uitbreiden 

3. Elkaar nog wat meer weten te vinden

4. Verder uitbouwen van de onderlinge relatie en 

vertrouwen opbouwen

5. Betere overlegstructuur en taak- rolverdeling 



5.
De eigen interprofessionele 

samenwerking onder de 

loep



Eerlijk spel..

Eerlijk spel betekent openheid van zaken. Zicht hebben op wat goed gaat, wat u 

niet en wat u eigenlijk anders zou willen.

Resultaat: Er ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en veranderingen. De volgende 

fase is dan verkennen en brainstormen over de verbeteringen of een heel nieuwe 

aanpak.

Stappen

 Kies een MDO of interprofessionele samenwerking waar je lid van bent of dat 

je verder zou willen ontwikkelen.

 Iedereen vult zelf ( met steekwoorden) de matrix in m.b.t. interprofessionele 

samenwerking

 Bespreek daarna in subgroepjes de matrix en verzamel de meest opvallende 

zaken. 

 Geef afsluitend per subgroepje een korte presentatie over de bevindingen en 

meest opvallende zaken. Leg hierbij de nadruk op de actiepunten voor de 

komende tijd en de ondersteuning / scholing die jullie hierbij nodig hebben. 





Plenaire statements..

Waar zouden we in actie willen 

komen…?

Wat hebben we nodig..?



Bedankt!
Zijn er vragen?

jerome.vandongen@zuyd.nl

jeanny.huveneers@zuyd.nl



Discussiepunt

De patient moet ten alle tijde de mogelijkheid 

krijgen om deel te nemen aan het 

interprofessioneel teamoverleg



Elkaar leren kennen





Structuur en organisatie





Interprofessionele overlegstructuur

▷ Voorbereiding
• Planning, inbrengen patiënt, agenda, individuele 

voorbereiding

▷ Uitvoering
• Opening, patiënt bespreking, afsluiting

▷ Nazorg
• Verslaglegging, terugkoppeling patiënt, aanpassen zorgplan, 

uitvoeren interventies



Rolverdeling

Voorzitter

Notulist

 Inbrenger

Deelnemer



Gezamenlijke spelregels



Patient gerichtheid



Kernwaarden

▷Patient perspectief

▷Persoonsgerichte zorg

▷Zelfmanagement





Formulier teamoverleg



Stappenplan patient bespreking



Reflectie




