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Inhoud

 Voorstellen

 Positieve gezondheid van M. Huber

 Beeldvorming van je collega-professionals

 Inter-/multi- professionele samenwerking

 Bespreken van casuistiek – Mw Ockeloen

 Voorbeeld van effectieve werkvorm

 Vervolg van deze bijeenkomst – K.U.S. overleg



Waarom 
samenwerken 
? 

 We denken anders over zorg; Huber, burger centraal, samenleving vraagt, 
overheid.

 Het gebeurt 

Waar hebben we het over? 

Zorg Welzijn

verzamelnaam voor: ziekenhuizen, 

ambulancezorg, GGZ, 

verpleegtehuizen, thuiszorg, 

gehandicaptenzorg, huisartsenzorg/ 

gezondheidscentra, paramedische 

zorg/beweegzorg, eerste-, 

tweedelijnszorg en overige zorg

verzamelnaam voor: welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening 

(WMD), jeugdzorg en kinderopvang 

(gezamenlijk ook wel WJK genoemd), 

rechtsbijstand en reclassering



Definitie van 
gezondheid, 
Machteld Huber

Gezondheid is het vermogen van mensen 

zich aan te passen en eigen regie te voeren 

in het licht van fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven. (2011)

Functioneren centraal

WHO 1948: “een staat van volledig fysiek,
mentaal en sociaal welzijn”. Volgens deze definitie is bijna niemand 
gezond.



Focus van 
zorg-
professionals

1) GZ prof.
2) Overlap
3) Overlap
4) Overlap
5) Sociaal prof.
6) Overlap

Dimensies van gezondheid (Huber)



Verschillen EN 
meerwaarde

Verschillen: denkkader, aanpak, visie en taal.

Sociaal werk: mens in interactie met zijn omgeving. 

Gezondheidszorg: individuele mens, handelen gericht op verbeteren van het 
lichamelijk functioneren.

 Verbinding tussen zorg en welzijn vraagt om:

-leren kijken vanuit meer perspectieven

-bewust zijn van eigen identiteit

-afstemmen wie wat doet

Het Kan!!

 Vernieuwend zorgen (Vilans):  https://vimeo.com/111736729 

 https://www.youtube.com/watch?v=CHZrk8_C3Ow Welzijn op recept

https://vimeo.com/111736729
https://www.youtube.com/watch?v=CHZrk8_C3Ow


Samenwerking 
met 
professionals

Hoe zien andere collega-professionals 
jouw beroepsgroep?



Samenwerken?!



Samenwerken 
=

kennis delen

egoïsme competitie

altruïsme coöperatie

Eigen groep

anderen

laag hoog

laag

hoog

Bourhis, 1991



Waarom 
inter-
professioneel?

 Betere en effectievere communicatie tussen individuen en 
professionele groepen.

 Betere kennis en erkenning van elkaars expertise.

 Betere verdeling van de werklast en verantwoordelijkheden.

 Verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bron: Leren interprofessioneel samenwerken in de Gezondheidszorg . Prof. dr. J. Denekens





Voorbeeld: 
4 domeinen 
model

Een communicatie- en analysemodel voor met de cliënt/patiënt.
1 taal voor de samenwerking.



Casuïstiek 
Mw. Ockeloen

https://vimeo.com/70691693


Casuïstiek 
Mw. Ockeloen

 Bespreek met elkaar wat je in eerste instantie van deze casus 
vindt? 

 Waar ligt naar jullie idee prioriteit voor jou/jullie als professional? 

https://vimeo.com/70691693


Voorbeeld: 

 Efficiënt en effectief communiceren

 Een hulpmiddel

SBAR

Situation Benoem de concrete situatie waarom je belt (filmpje)

Background Benoem relevante achtergrondinformatie van de cliënt

Assessment Geef je eigen beoordeling van de situatie

Recommendation Met welke vraag bel je je collega-professional? 
Geef aan wat je wil dat er gebeurt



Vervolg van 
deze workshop

Kennisplatform Utrecht Sociaal 

 Is er nog onderzoek of kennisontwikkeling rond het besproken 
thema nodig?

 Op welke manier zou dat vorm kunnen krijgen? Bijvoorbeeld met 
een groepje een product/ artikel maken (ontwikkeltafel), 
ondersteuning van de pilots in de praktijk, onderzoek etc.

 Zou je daar zelf bij betrokken willen zijn?



Afsluiting

Meer weten over de interprofessionele training in de wijk? 

https://www.researchgate.net/profile/Inge_Pool/publication/323689506
_Ontwikkeling_van_een_interprofessionele_training_in_de_wijk/links/5a

a5086faca272d448b95d3e/Ontwikkeling-van-een-interprofessionele-
training-in-de-wijk.pdf

Bedankt!

https://www.researchgate.net/profile/Inge_Pool/publication/323689506_Ontwikkeling_van_een_interprofessionele_training_in_de_wijk/links/5aa5086faca272d448b95d3e/Ontwikkeling-van-een-interprofessionele-training-in-de-wijk.pdf

