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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





- 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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Tsakitzi en Royen, 2015



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





Patiënt gericht

- Patiënt actief betrekken

- Perspectief 
professional vs patiënt
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Facilitators / barrières  IPS in de GRZ 

1. Team

2.  Organisatie

3. Individuele professional

Interprofessional
identity

Professional identity

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



KIPZ onderzoek 2020 - 2022

Kortdurende Zorg en Interprofessionele samenwerking ZuidOostZorg

Populatie: zorg- en behandelmedewerkers van 6 kortdurende zorg- en 
behandelteams. 

Acties:  teamscholingen, Webinars en (online) team sessies

Methode: Mixed method pre -post studie van 15 mnd

Primaire uitkomstmaten: MDO observaties en EPIS- en QuickScan 

Secundair: ADL zelfstandigheid (Barthel-Index) en gem. aantal opnamedagen 
(3 mnd pre en 3 mnd post)



Quickscan-5
1.Gemeenschappelijke waarden
Kernwaarden, client betrekken, missie & visie

2.Context
Opdracht vanuit de organisatie, expertise en achtergrond van de teamleden

3.Structuur en organisatie
Hebben we goede afspraken gemaakt? Hanteren we de juiste werkprocedures?
Hoe is de rolverdeling in het team? Evalueren we regelmatig ons samenwerken?

4.Groepsdynamica en interactie
een open sfeer, groepsklimaat, feedback geven

5.Ondernemendheid en bedrijfsvoering
de randvoorwaarden zoals PR, bedrijfsplan ( uren inzet, taakstelling, overige facilitering)

van Dongen, J. J. J. 2017 / Hogeschool Zuyd



Scoring
1= Niet aanwezig (Hiaat, ontbreekt, mist aandacht)
2= Beperkt aanwezig (Fragmentarisch, niet structureel ingebed)
3= Voldoende aanwezig (Praktisch in uitvoerbaarheid gerealiseerd)
4= Sterk aanwezig (Duurzaam en routinematig)
5= Excellent aanwezig (Best practice, voorbeeldfunctie, publicatiewaardig)

Ontwikkelpunt:
Ja = Mijns inziens is dit een ontwikkelpunt voor ons team
Nee = Momenteel geen ontwikkelpunt

Open vragen:
Waar wil ik vanaf:
Wat wil ik behouden:
Wat wil ik veranderen:
Waarin moeten ik / we in actie komen:

van Dongen, J. J. J. 2017 / Hogeschool Zuyd





EPIS Extended Professional Identity Scale 

3 categorieën met elk 4 stellingen

1. Erbij horen
bv. Ik voel me sterk verbonden met interprofessionele teams die bestaan uit verschillende 
beroepsgroepen in de gezondheidszorg

2. Interprofessioneel commitment
bv. Ik zie mezelf bij voorkeur werken in een interprofessioneel team

3. Interprofessionele overtuigingen/visie
bv. Alle leden van het team zouden betrokken moeten zijn bij het stellen van behandeldoelen voor 
patiënten

Scoring: 1=volledig mee oneens, 2=mee oneens, 3= neutraal/ geen mening, 4=mee eens 
of 5= volledig mee eens 

Reinders J.J. et al. 2020



Voorlopige resultaten 
analyses in progress en voorbereiding voor publicatie. Niet publiceren zonder toestemming Auteur.

Respons: pre n=106 , post n= 84

EPIS: bij aanvang al een redelijke interprofessionele identiteit. 
Stat. sig.(P<0.05) verder is verbeterd op “erbij horen ”, “interprofessioneel commitment” en 
totale EPIS score

QuickScan: stat.sign. verbeterd; “gemeenschappelijke waarden” , “context”, “structuur & 
organisatie”, “groepsdynamica & Interactie.

Open reflectievragen en MDO-observatie: verschuiving van multidisciplinair naar 
meer interprofessioneel samenwerken zien. 

Gemiddelde aantal opnamedagen: verminderd met 12,5 (95%CI:6,9 – 18,0, p< 
0.001) dagen bij gelijke Barthel



Ervaringen uit de praktijk
Tineke Eelkema



Ontwikkeling interprofessioneel 
samenwerken
• Visie

• Gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid 

• Werkafspraken 

• Gezamenlijk revalidatieplan

• Interprofessionele werkoverleggen

• Onderzoek



Visie

Als revalidatieteam werken we interprofessioneel samen. Dit betekent 
dat we als professionals gezamenlijk en gelijkwaardig zorg, 
behandeling, begeleiding en ondersteuning bieden aan cliënten, 
waarbij de cliënt de regie heeft over het revalidatietraject. Reflecteren 
op onze eigen professionele identiteit en samenwerking zijn onderdeel 
van ons dagelijks werk. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de cliënt en 
mantelzorger onderdeel uitmaken van het revalidatieteam.



Gezamenlijkheid en Gelijkwaardigheid

Team scholingen 

• Elkaar leren kennen
• Elkaars kwaliteiten ontdekken
• Samen kennis op doen
• Samen werken aan verbetering

De eerste stappen van een zorg en behandelteam naar 1 
revalidatieteam!



Gezamenlijk revalidatieplan 

We stellen, met de cliënt, een gezamenlijk revalidatieplan op

Naast het inbrengen van de eigen kennis en expertise kijken we over 
deze grenzen heen door met elkaar mee te denken en vullen we 
elkaar aan. 



Werkafspraken

Van opname tot ontslag

Wie doet wat op welk moment

Helder krijgen van rollen en verantwoordelijkheden



Interprofessionele werkoverleggen 

• Casusbesprekingen
• Reflectie
• Trots en verbeterpunten vaststellen
• Verbeteracties uitwerken
• Onderzoeken en onderzoeksresultaten bespreken 



Onderzoek

• Onderzoek naar de effecten van acties op het gebied van 
interprofessioneel samenwerken 

• Onderzoek Client onderdeel van het interprofessionele team



Onderzoek naar de effecten van acties op het 
gebied van interprofessioneel samenwerken 

Verschuiving plaatsgevonden van multidisciplinair werken naar meer 
interprofessioneel samenwerken waarbij met name een goed begin is 
gemaakt in een betere vertegenwoordiging van de wensen en doelen 
van de client. 



Client onderdeel van het IP team

Visie: client is onderdeel van het interprofessionele team

Vraag: Hoe ziet de client zijn rol en hoe wil hij betrokken worden in 
het revalidatietraject?

Onderzoek naar hoe cliënten hun rol en betrokkenheid zien binnen 
hun revalidatietraject en wat ze nodig hebben om te participeren in 
het interprofessionele team. 



Vragen?
Wat zijn jullie ervaringen met 
multidisciplinaire of interprofessionele 
samenwerking?

We doen het samen


