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- bij multidisciplinaire samenwerking bestaat de totale 
zorg uit de som der delen

- iedere professional levert vanuit zijn eigen discipline de 
kennis en expertise die nodig is op zijn eigen vakgebied 
en voert dit uit

- afstemming bestaat uit het uitwisselen van de 
verschillende onderdelen en eventuele voortgang 
daarop; iedere professional blijft op zijn eigen 
expertisedomein.

Multidisciplinair / Interprofessioneel
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- bij interprofessionele samenwerking is de totale behandeling méér dan de 
som der delen. 

- professionals stellen, bij voorkeur met de patiënt, een gezamenlijk plan op
- waarbij zij naast het inbrengen van de kennis en expertise van hun eigen 

vakgebied(en), over deze grenzen heen kijken en actieve afstemming 
zoeken over de invulling van het totale plan. 

- zij houden daarbij de patiënt met hulpvraag als geheel in het oog, in plaats 
van alleen het deel van de hulpvraag dat op hun eigen expertisegebied ligt.
Van Zaalen, 2018
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Interprofessioneel samenwerken
resulteert in
- kwaliteit van zorg
- therapietrouw en zelfredzaamheid
- gezondheidsuitkomsten
- werkplezier professionals
- kennis en vaardigheden

- heropnames
- zorgkosten

Barret et al. 2007, Famadas et al., 2008; Hirth, Baskins, & Dever-Bumba, 2009; Jencks, Williams, & Coleman, 2009; Zwarenstein et al., 2009, Goldberg et al. 2013
5



Facilitators / barrières  IPS  

1. Team

2.  Organisatie

3. Individuele professional

Interprofessionele 
identiteit (IPI)

Professionele identiteit (PI)

Doornebosch et al. 2022, Wei et al. 2022
Meta-model of interprofessional development. Reinders et al. 
, 2018, 2020 6



Verpleegkundigen/verzorgenden hebben
sleutelrol in de verandering naar IPS, dit
vraagt zelfverzekerde en zelf bewuste
professionals

Sterke PI en IPI zijn hierbij van belang1

Reinders et al. 2020, 2021
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Professionele Identiteit (PI) 

‘Denken, voelen en handelen als een verpleegkundige’

Afbeelding:: https://pdfs.semanticscholar.org/0aa1/3c10c4a3bb4120e163a7d711259e1e46651b.pdf?_ga=2.153352632.1233115485.1654434510-1034388941.1650699189
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Professionele Identiteit (PI) 

• Bij welke professionele groep voel je je thuis?
• Welke persoonlijke en professionele waarden herken je daar?
• Herken je deze in jouw hadelen?

• Ontstaan en ontwikkeling: socialisatieproces (al voor opleiding)
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Belang sterke Professionele Identiteit
Voor verpleegkundigen:

• Betere overgang naar het beroep [6]
• Effect op uitstroom [1]. 

• Groter vertrouwen in uitspreken van professionele waarden [2], 

• Minder rol-stress [3], 

• Grotere veerkracht [4], 

• Ondersteund effectief interprofessioneel leren en 
samenwerken [5], 

• Hogere kwaliteit van zorg [7].



Kortom, bij een sterke Professionele Identiteit

• Is er een ‘match’ tussen wie je bent en wat je doet.

• Doe je je werk met meer plezier.

• Ben je meer gemotiveerd.

• Voel je meer betrokkenheid bij je werk.

• Ervaar je betekenisvolle relaties.
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Jouw professionele identiteit verkennen

• Bewust werken aan je PI-ontwikkeling = effectief

• Wat werkt dan? Beperkt evidence.

• Wat weten we? Dat het om jouw professional ‘self’ gaat, je 
daarop kunt reflecteren.

• Dus, dat gaan we proberen!
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Werkvorm
• Kies een werkvorm die bij je past:

• ‘Map je professionele leven’
• ‘Kwaliteiten en deugden’
• ‘Kiemen van jouw Professionele Identiteit’ (bron:

• Kies een gesprekspartner.

• Neem de tijd om de opdracht voor jezelf te maken.

• Klaar? Wissel deze uit/bespreek.

• Stel elkaar vragen: volgende sheet
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Hulpvragen bespreking opdracht
• Kwaliteiten en deugden:

• Zie de vraag op het blad.
• Welke probeer jij over te brengen in je werk?

• Professionele leergeschiedenis:
• Zie de vragen op het blad.

• Kiemen van jouw professionele identiteit:
• Kijk naar je gekozen woorden
• Wat zeggen ze over jouw professionele identiteit?
• Welke woorden zou je er aan toe willen voegen? (wat 

zou je willen ontwikkelen?).
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Nabespreking opdracht
• Welke kwaliteiten en deugden probeer jij over te brengen in je 

werk?

• Welke drijfveren herken je in je professionele geschiedenis?

• Wat heb je besproken over de kiemen van professionele 
identiteit?

• Wat vindt je van het reflecteren op jouw professionele 
identiteit?
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Dank voor jullie bijdrage!
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