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Wat is interprofessioneel samenwerken?

Wat zijn de vijf bouwstenen tot interprofessioneel samenwerken?

Hoe interprofessioneel werk jij samen?

Hoe herkenbaar zijn de bouwstenen in het veld? 

Implementeren van interprofessionele samenwerking in de eerste lijn



Wat is interprofessioneel samenwerken?



Interprofessioneel  
samenwerken

Interprofessioneel  
leren

Patiënt/cliënt-
gericht handelen



Patiënt/cliënt-
gericht handelen

onderwijs  - praktijk Interprofessioneel 
onderwijs

Interprofessionele 
praktijk

Verbeterde gezondheid en 
welzijnsuitkomsten

Lokale noden – gefragmenteerd 
gezondheids- en welzijnssysteem
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Wat zijn de vijf bouwstenen
tot 

interprofessioneel samenwerken?



Met wie werk jij samen? 

Hoe heb jij dat opgebouwd? 

Hoe onderhoud jij jouw netwerk? 

Hoe divers is jouw netwerk? 

Hoe pak jij dat aan om jouw netwerk van jouw praktijk te leren kennen/mee 
opbouwen/onderhouden?



Hoe wordt een (interprofessioneel) zorgplan opgesteld, opgevolgd, aangepast, 
…? 

Heb je ook een plan voor jouw praktijk als praktijk? Waar wil je voor staan, 
welke(/hoe) zorg willen jullie bieden?

Hoe worden gegevens verzameld? 

Hoe houden jullie rekening met alle gegevens (eerste lijn, tweede lijn, andere, 
…)?

Hoe pak jij dat aan om jouw collega’s hierbij te betrekken in jouw 
praktijkvoering? Hoe leren jullie van, met en over elkaar?



Hoe worden bestaande interprofessionele samenwerkingen besproken? 

Hoe wordt dit met de patiënt besproken? Hoe leer je dat jouw 
stagiairs/collega’s aan, waar geef je feedback over? 

Hoe bespreek je conflicten? 

Functioneringsgesprekken, doelgesprekken, …?

Teamwerking, hoe heb jij dat geleerd, hoe pakken jullie dat als team aan?
Hoofd: Welke inzichten neem je mee?
Hart: Wat voel je hierbij?
Handen: Tot welke acties word je uitgenodigd?



Hoe worden moeilijke beslissingen genomen in complexe 
interprofessionele casussen? 

Wat wordt er ingepland qua opvolging? 

Wie is contactpersoon voor wat, … ? Waar en hoe 
worden dergelijke zaken besproken?

Hoe begeleid je jouw collega’s hierin? Hoe wordt jij 
begeleid? Welke tools gebruik je hiervoor? 



Hoe wordt informatie gedeeld met collega’s van andere 
disciplines? 

Wat met registratie van jouw gegevens voor andere 
disciplines? 

Weet je dan genoeg bv na een wachtdienst? Waar loopt het 
mis, wat loopt goed? 

Hoe communiceer je met collega’s zelf om met anderen 
samen te werken? Is er een aanspreekcultuur?

Hoe geef je feedback aan collega’s? Ontvang jij ook feedback 
van collega’s?



Interprofessioneel samenwerken in 5 bouwstenen 

Kennismaken (zorg) Plan opstellen Reflectie en evaluatie Ethisch handelen Communiceren

Leren van met en over elkaar 





Hoe interprofessioneel werk jij samen? 



Hoe interprofessioneel werk jij samen? 





Hoe herkenbaar zijn de bouwstenen in het veld?



Toetsing bij ‘early adopters’ in IPS

• Herkenbaar 

• Laagdrempelig 

• Inzicht gevend 



Vertegenwoordiging bouwstenen in opleidingen 

Kennismaken 

Zorgplan opstellen 

Reflectie en evaluatie 

Ethisch handelen 

Communiceren 

Ik weet het niet 



Vervolgstappen 

• Breed uitdragen van de bouwstenen 

• Identificatie van eigen niveau van IPS a.d.h.v. de bouwstenen 

• team 

• Opleiding

• Specifiek op zoek naar opleidingen

• vanuit Welzijn

• gericht op bouwsteen ethisch handelen 



Take home message



De vijf bouwstenen kunnen fungeren als een gemeenschappelijke taal in 

Interprofessioneel samenwerken 

die Welzijn en Gezondheid in de eerste lijn zichtbaar verbindt
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