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Evaluatie van een interprofessioneel
educatieprogramma 

Eerstelijnszorg

Sociale netwerkanalyse (SNA) wordt veelvuldig gebruikt in de sociale wetenschappen met als doel netwerken te 

ontrafelen. Sinds twintig jaar wordt SNA ook binnen het vakgebied educatie ingezet, maar het is nog niet eerder 

toegepast om interprofessionele educatie te evalueren. Deze studie evalueert een interprofessioneel educatie-

programma voor professionals in de eerstelijnszorg waarbij SNA is toegepast om na te gaan of de interprofessi-

onele samenwerking na de scholing is toegenomen.

Linda Smit, Jeroen Dikken, Marieke Schuurmans en Nienke Bleijenberg

Inleiding

In Nederland verdubbelt aankomende jaren de bevolking van 65 

jaar en ouder. Twee derde hiervan krijgt multimorbiditeit en geri-

atrische problemen (NIVEL, 2016). Om deze complexe gezond-

heidsproblemen op een adequate manier aan te kunnen pakken, is 

het van belang dat er naast medische zorg ook psychosociale zorg 

verleend wordt. Samenwerking tussen verschillende professionals 

is hierbij noodzakelijk. Effectieve, veilige en persoonsgerichte 

zorg voor thuiswonende ouderen is afhankelijk van vakkundige 

interprofessionele samenwerking in de praktijk (Goldberg, Koontz, 

Rogers, & Brickell, 2012). Interprofessionele educatie (IPE) is van 

meerwaarde gebleken bij het verbeteren van interprofessionele 

samenwerking hetgeen vervolgens resulteert in verbeterde zorg 

en patiëntenuitkomsten (Reeves e.a., 2016; Reeves e.a., 2017). IPE 

is nodig om de vaardigheden omtrent interprofessionele samen-

werking van professionals en die van hun collega’s te kunnen 

optimaliseren. Tevens leren professionals hoe casemanagement 

gedeeld kan worden (Reeves, 2016). IPE vindt plaats wanneer 

professionals van twee of meer disciplines leren over, van en met 

elkaar om effectieve samenwerking mogelijk te maken (WHO, 

2010). IPE wordt het meest ingezet in zorgsettingen, zoals zieken-

huizen, verpleeghuizen en revalidatiesettingen (Montagnini e.a., 

2014; Ploeg e.a., 2017) waarbij vaak één organisatie betrokken is. 

Weinig is bekend over het effect van IPE in de context van de eer-

stelijnszorg voor ouderen (Ploeg e.a., 2017). Deze pilotstudie eva-

lueert een IPE-programma dat als doel had de interprofessionele 

samenwerking tussen professionals in de eerste lijn te verbeteren. 

Methode

IPE-programma

Een IPE voor professionals in de eerste lijn werd ontwikkeld om 

interprofessionele samenwerking te verbeteren in de zorg voor 

kwetsbare ouderen in Utrecht. De wijze van ontwikkeling, de opzet 

en uitvoering van deze IPE is beschreven in een eerdere editie van 

Onderwijs en Gezondheidszorg (van Wijk e.a., 2018). De pilotstudie 

werd uitgevoerd in drie wijken in Utrecht tussen april en juni 2017.

Studieopzet

Een veelvuldig gebruikt evaluatiemodel voor educatie is het mo-

del van Kirkpatrick (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Om IPE beter 

te kunnen evalueren, werden de vier door Kirkpatrick onderschei-

den evaluatieniveaus enigszins aangepast door Barr e.a. (2005). 

Deze studie baseren we op drie van de vier evaluatieniveaus van 

Barr e.a. (2005). We evalueerden de reactie van de deelnemende 

professionals op de IPE (niveau 1), de verandering in het handelen 

naar andere professionals (niveau 2a) en de opgedane kennis en 

vaardigheden na het volgen van de IPE (niveau 2b). Niveau 1 en 2 

werden gemeten op basis van zelfperceptievragen. Een verande-

ring in interprofessionele samenwerking over tijd wanneer de IPE 

afgelopen is (niveau 3) werd gemeten met socialenetwerkvragen. 

De verwachting was dat interprofessionele samenwerking in de 

loop van de tijd toeneemt na het volgen van de IPE. Hierbij wer-

den vier hypotheses opgesteld: 1) het aantal contacten zal met 

de tijd toenemen, 2) de wederkerigheid van contacten zal met 

de tijd toenemen, 3) de waardering van contacten neemt met de 

tijd toe en 4) het aantal interprofessionele contacten (naast eigen 

professie) neemt met de tijd toe. 

Sociale netwerkanalyse (SNA) werd toegepast als een vernieu-

wende methode om verandering in interprofessionele samenwer-

king te meten en te analyseren. Gedragsverandering wordt veelal 

gemeten aan de hand van ‘zelf gerapporteerde’ vragenlijsten, 

terwijl juist binnen IPE interprofessionele samenwerking centraal 

staat, waarbij professionals bouwen aan hun (inter)professionele 

netwerk door het aangaan en onderhouden van relaties. SNA 

biedt een innoverende manier in het blootleggen van netwerken 

waarbij resultaten niet direct bedoeld zijn om te generaliseren, 

maar om inzichten te geven over dat specifieke netwerk.

Dataverzameling

Evaluatiegegevens over niveau 1 en zelfperceptievragen over ni-

veau 2 werden verzameld met behulp van een vragenlijst tijdens 

de laatste IPE-bijeenkomst. Gegevens om niveau 3 te meten 

werden verzameld tijdens de eerste bijeenkomst (T0) en 22 

weken na de start van de IPE (T1). Tijdens de eerste bijeenkomst 

werd gevraagd of de deelnemers de namen en e-mailadressen 

konden noteren van de professionals met wie zij samenwerkten, 

maar die niet deelnamen aan de training (de niet-deelnemende 

professionals). Daarnaast werd gevraagd of de deelnemers per 

gerapporteerde professional konden aangeven hoe zij de kwa-

liteit van deze samenwerking waardeerden (schaal 1-10). Zowel 

de deelnemers als de gerapporteerde professionals werden op 

wijkniveau in kaart gebracht. Deze namenlijst (met deelnemers 

en niet-deelnemers) werd vervolgens verstuurd (per e-mail) naar 
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procent vond het een beetje leerzaam. Of de IPE bijdraagt aan een 

betere interprofessionele samenwerking in de wijk werd gemid-

deld beoordeeld met een 7,7 (op een schaal van 0-10) (niveau 1). 

Ongeveer 86% van de deelnemers gaf aan anders te gaan handelen 

richting collegaprofessionals na het volgen van de IPE (niveau 2a). 

Ongeveer 95% van de deelnemers gaf aan in staat te zijn om de 

kennis en vaardigheden opgedaan in de IPE toe te passen in de 

praktijk (niveau 2b). De IPE werd beoordeeld met een 7,6 (tabel 2).

Tabel 1: Participanten IPE

Professionals N=22

Wijkverpleegkundigen 5

Huisartsen 3

Praktijkondersteuner 2

Buurtteam 6

Sociaal makelaar 2

Apotheker 2

Fysiotherapeut 2

Opmerking: sociaal makelaars ondersteunen buurtactiviteiten, 

geven advies, verzamelen en delen kennis, verbinden partijen 

en bouwen aan sociale netwerken.

Niveau 3: gedragsverandering

SNA heeft als uitgangspunt het blootleggen van een specifiek 

netwerk: in deze studie beschrijven we het netwerk van één 

Utrechtse wijk. Deze wijk verschilt van de andere twee wijken 

doordat het sociale netwerk een derde kleiner is. In de betreffen-

de wijk namen zeven professionals deel aan de IPE. De namenlijst 

alle gerapporteerde professionals in de betreffende wijk. Zij kregen 

dezelfde vraag voorgelegd: vink aan met wie u samenwerkt met 

betrekking tot de zorg voor ouderen en waardeer de kwaliteit van 

deze samenwerking met een cijfer (schaal 1-10). Professionals die 

uiteindelijk niet reageerden op de netwerkvragen konden wel ge-

noemd worden door andere professionals. Hierdoor ontstonden 

drie ringen. Ring 1 zijn de deelnemende professionals in de IPE, 

ring 2 zijn de genoemde professionals die gereageerd hebben op 

de netwerkvragen, ring 3 zijn de door andere genoemde profes-

sionals die niet gereageerd hebben op de netwerkvragen. 

Data-analyse

Socialenetwerkmaten werden berekend en geanalyseerd met 

behulp van UCINET 6.6. Het gemiddelde aantal contacten in een 

wijk werd berekend als het gemiddelde aantal contacten van elke 

professional. De dichtheid van de wijk is het aantal contacten dat 

werd benut van alle mogelijke contacten die er mogelijk waren. 

Een wederkerig contact is als beide professionals over elkaar 

aangeven dat zij samenwerken. Een ‘External Internal (EI)-index’ 

werd berekend om te onderzoeken of contacten alleen binnen 

de groep deelnemers toenamen of ook naar ring 2. De index 

varieert van -1 (alle contacten zijn intern van de groep) tot +1 

(alle contacten zijn extern van de groep). De waarde en diversiteit 

van contacten werden getoetst op significantie over tijd met een 

gepaarde T-test, uitgevoerd met SPSS 24.

Resultaten

De pilot IPE heeft in drie wijken van Utrecht plaatsgevonden, waar-

bij in elke wijk 7-8 professionals deelnamen. In totaal namen 22 

professionals vanuit de wijken deel aan de IPE (tabel 1). 82 procent 

van de deelnemers vond de inhoud van de training leerzaam, 18 
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Evaluatievragen Totaal  
(N=22)
N (%)

Wijk 1
(N=7)
N (%)

Wijk 2
 (N=7)
N (%)

Wijk 3
(N=8)
N (%)

De inhoud van deze IPE vond ik leerzaam. 
  Ja
  Een beetje 
 Nee

18 (81,8)
4 (18,2)
0 (0,0)

5 (71,4)
2 (28,6)
0 (0,0)

6 (85,7)
1 (14,3)
0 (0,0)

7 (87,5)
1 (12,5)
0 (0,0)

Draagt de inhoud van de IPE bij aan een betere interprofessionele 
samenwerking? 
     Gemiddelde (SD) 7,69 (0,63) 7,86 (0,64) 7,50 (0,46) 7,67 (0,66)

De uit te voeren opdrachten vond ik leerzaam in het kader van 
deze IPE.

  Ja
  Een beetje 
 Nee

15 (68,2)
7 (31,8)

0

6 (85,7)
1 (14,3)
0 (0,0)

3 (42,9)
4 (57,1)
0 (0,0)

6 (75,0)
2 (25,0)
0 (0,0)

Bent u na deze IPE anders gaan handelen richting je collega-
professionals?

  Ja
  Een beetje 
 Nee

8 (36,4)
8 (36,4)
6 (27,2)

4 (57,1)
2 (28,6)
1 (14,3)

1 (14,2)
3 (42,9)
3 (42,9)

3 (37,5)
3 (37,5)
2 (25,0)

Ik ben voldoende in staat om toe te passen wat ik tijdens deze 
IPE heb geleerd. 

  Ja
  Een beetje 
 Nee

15 (68,2)
6 (27,3)
1 (4,6)

5 (71,4)
1 (14,3)
1 (14,3)

4 (57,1)
3 (42,9)
0 (0,0)

6 (75,0)
2 (25,0)
0 (0,0)

Hoe beoordeelt u in het algemeen de IPE? 
Cijfer 0-10 
     Gemiddelde (SD) 7,64 (0,62) 7,43 (0,49) 7,50 (0,46) 7,94 (0,68)

Tabel 2: Evaluatievragen IPE
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bestond uit 49 professionals, waaronder de deelnemers zelf. 

De namenlijst werd vervolgens verstuurd als vragenlijst naar alle 

genoemde professionals (N = 49) waarvan 40,8 procent (N = 20) 

reageerde op T0 en 32,7 procent (N = 16) tijdens T1.

Hypothese 1: Het aantal contacten neemt toe.

Over tijd nemen de contacten van ring 1 en 2 toe met 2,43 

contacten (figuur 1 en tabel 3). De dichtheid van het netwerk 

stijgt van 34 procent naar 51 procent. Op T1 wordt 51 procent 

van alle mogelijke contacten benut. Wanneer ring 3 toegevoegd 

wordt, zien we dat de contacten en de dichtheid wel stijgen, maar 

minder sterk. Een toename in contacten en dichtheid werd ook 

gezien in de andere twee wijken. De EI-index geeft meer inzicht 

in ring 1 en 2 afzonderlijk en in welke richting de contacten gaan. 

Beide ringen stijgen over tijd in het gemiddelde aantal contacten.  

Binnen ring 1 stijgen zowel interne contacten (die binnen ring 1 

blijven) als externe contacten (die naar ring 2 gaan) sterk. Binnen 

ring 2 nemen interne contacten weinig toe, maar de externe con-

tacten (contacten richting ring 1) juist sterk (32 naar 44 contac-

ten). Dit laatste gebeurde ook in de andere twee wijken.

T0 T1

Legenda: Geel = ring 1, groen = ring 2, blauw = ring 3. Elk 

vierkant representeert een professional, hoe groter het vierkant 

hoe groter het aantal contacten van die professional. De zwar-

te lijnen reflecteren de contacten tussen professionals.

Figuur 1: Sociaal netwerk op basis van contacten tussen 

professionals (N = 49)

Hypothese 2: de wederkerigheid van contacten neemt toe.

Op T0 werken professionals samen in 49% van alle mogelijke 

samenwerkingsrelaties die er zijn in de wijk. Op T1 nam de sa-

menwerking toe naar 64% (figuur 2 en tabel 3). De samenwerking 

steeg bij de andere wijken minder sterk.

Figuur 2: Sociaal netwerk op basis van contacten tussen 

professionals (N = 16)

Hypothese 3: De waardering van contacten (schaal 1-10) neemt toe.

De gemiddelde waardering van contacten binnen ring 1, 2 en 3 

nam over tijd toe, maar is niet significant (t .96; p-waarde .341). 

De waardering van contacten binnen ring 1 en 2 laat een zeer 

kleine, niet significante toename zien over tijd. Bij de andere wij-

ken steeg de waardering ook, en bij één wijk significant. 

Hypothese 4: Het aantal interprofessionele contacten (naast 

eigen professie) neemt toe.

Het aantal interprofessionele contacten naast de eigen profes-

sie neemt significant toe met de tijd (t. 4.39, p-waarde < 001). 

Ondanks de toename in diversiteit werken de professionals niet 

met alle disciplines samen; de gemiddelde diversiteit was .42 (SD 

.14). Een diversiteit van 1 betekent dat de professional met alle 

andere disciplines in het netwerk contacten heeft. De diversiteit 

bleek ook in de andere wijken te stijgen maar (net) niet significant 

(p-waarde .055; .371). 

Tabel 3: Resultaten Kirkpatrick niveau 3; het aantal contacten en 

EI-index, de samenwerking,

Ring 1 en 2  
N = 20

Ring 1, 2 en 3  
N = 49

T0 T1 T0 T1

Aantal contacten
Min
Max 
Gemiddelde contacten 
Dichtheid netwerk

3
12

5.13
0.34

4
14

7.56
0.51

5.79
0.12

7.00
0.15

EI-index
Ring 1
   Interne gem. contacten
   Interne contacten
   Externe contacten
Ring 2
   Externe gem. contacten
   Interne contacten
   Externe contacten
EI-index
   EI-index ring 1
   EI-index ring 2

4.8
26
32

4.0
20
32

.10

.23

7.5
38
44

5.5
22
44

.07

.33

N.B

Samenwerking
Wederkerigheid 
contacten

0.49 0.64 N.B

Waardering contacten
Gemiddelde (SD) 7.81 

(0.44)
7.84 

(0.33)
7.37 

(0.67)
7.70 

(0.47)

Gepaarde T-test
   T-waarde
   p-waarde

N.B .96
.341

Diversiteit contacten
Gemiddelde (SD) 0.32 

(0.18)
0.42 
(0.14)

N.B

Gepaarde T-test
   T-waarde
   p-waarde

4.39
<.001

N.B

Legenda: 

SD: standaarddeviatie, gem: gemiddelde, significantie bij p-waar-

de < .05. Interne contacten: contacten die binnen de ring blijven. 

Externe contacten: contacten die naar de andere ring gaan.  

EI-index varieert van -1 (alle contacten zijn intern van de groep) 

tot +1 (alle contacten zijn extern van de groep).

WWW.ONderWIJSeNGeZONdHeIdSZOrG.NL NUmmer 7-2018

T0 T1

Legenda: Blauwe lijnen = wederkerig contact. Rode lijnen = 

eenzijdig contact. 
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Discussie en conclusie

Deze pilotstudie evalueert een IPE-programma dat interprofes-

sionele samenwerking tussen professionals wil verbeteren. Uit 

de evaluatievragen blijkt dat de IPE positief beoordeeld wordt. 

Deelnemers gaven op de vragenlijst na de IPE aan anders te han-

delen naar medeprofessionals. Tevens gaven zij aan hun kennis 

en vaardigheden vanuit de IPE toe te kunnen passen in de praktijk. 

De SNA laat zien dat er gaandeweg een toename is in zowel het 

aantal contacten, wederkerige contacten, als de dichtheid in 

contacten. Tevens groeit bij zowel de deelnemers als de profes-

sionals in ring 2 het aantal contacten, waarbij in ring 1 evenveel 

groei intern als extern te zien is en in ring 2 vooral het aantal 

externe contacten toeneemt. De waardering van contacten laat 

een kleine, niet-significante toename zien, terwijl de diversiteit 

aan contacten juist significant toeneemt. 

Deze studie toont aan dat na het volgen van de IPE het aantal 

contacten niet alleen toeneemt bij de deelnemers van de IPE, 

maar ook bij de niet-deelnemers. Ook in de andere twee wijken 

zijn deze resultaten te zien. Dat de invloed van IPE verder rijkt dan 

alleen de deelnemers, maar ook naar de andere professionals 

in de wijk, kan verklaard worden volgens de theorie van ‘three 

degrees of influence’ (Christakis & Fowler, 2009). Hier staat cen-

traal dat sociale invloed de neiging heeft om door ons netwerk 

te rimpelen en onze collega’s te beïnvloeden met ongeveer drie 

graden van scheiding (collega van een collega van een collega). 

Sociale invloed, het effect dat woorden, daden of iemand zijn 

aanwezigheid heeft op onze gedachten, gevoelens, attitudes of 

gedrag heeft het meeste effect op 1 graad van scheiding. Deze 

studie ziet de sociale invloed van ring 1 terug in de toename van 

contacten in ring 2.

De onderliggende redenen waarom professionals hun contacten 

gaandeweg beter gingen waarderen, is in deze studie niet onder-

zocht. Toekomstig onderzoek hierin is van waarde om inter-

professionele samenwerking beter te begrijpen. De diversiteit in 

contacten is significant toegenomen. Ondanks de toename zien 

we dat de contacten niet tussen alle disciplines plaatsvinden. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat veel samenwerking plaatsvindt op 

basis van specialisme omtrent een aandoening (Baldwin, 2007).

Deze studie kent een aantal beperkingen. Ten eerste, niveau 

2 werd alleen gemeten op basis van zelfperceptievragen. Het 

gebruik van vragenlijsten werd tot een minimum beperkt, zodat 

alle tijd van de deelnemers benut kon worden voor de IPE. Gevali-

deerde vragenlijsten voor niveau 4 van Kirkpatrick, het meten van 

organisatie en/of patiëntenuitkomsten, waren niet beschikbaar. 

Ten tweede, de kans op de aanwezigheid van het Hawtorne-

effect, het effect van een interventie op een onderzocht persoon 

dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een onder-

zoek meedoet, is niet uitgesloten (Reeves e.a., 2015). Hoewel 

ring 2 geen interventie kreeg, was ook daar een sterke toename 

in contacten. Tevens werden verscheidene uitkomsten benaderd 

als een netwerk in het geheel en niet alleen op de groep deel-

nemers. Ten derde, het beperkte aantal professionals in de SNA. 

Deze pilotstudie bereikte het gehele netwerk via de deelnemers in 

ring 1. De combinatie van de gebruikte snowball-methode en na-

menlijst maakt het mogelijk om de professionals in ring 2 en 3 te 

bereiken (Salganick & Heckathorn, 2004). Dit ‘verborgen’ netwerk 

is ondanks een kleine N waardevol wanneer gekeken wordt naar 

gedragingen, zoals samenwerking (Carolan, 2014).

SNA is een bestaande methode om netwerken bloot te leggen 

waarbij gebruik kan worden gemaakt van kwalitatieve en kwan-

titatieve data (Scott, 2017). SNA heeft potentie om evaluaties van 

bijvoorbeeld een IPE als een iteratief proces te benaderen. Het 

kan inzicht geven in bijvoorbeeld welke professionals sterk in 

het netwerk staan, wie de meeste contacten heeft of via welke 

professional informatie het snelst zijn weg vindt (Borgatti e.a., 

2014). Deze inzichten kunnen gerichte keuzes tot verdiepende 

data-analyses bevorderen. SNA is nog niet eerder gebruikt in de 

evaluatie van IPE. SNA kan de weg openen tot het beter begrijpen 

van de werkingsmechanisme achter IPE, wat werkt voor wie en 

waarom. In deze studie werd geen iteratief proces nagestreefd, 

maar werd SNA gebruikt om te onderzoeken of de IPE leidt tot 

meer interprofessionele samenwerking. SNA biedt potentie, voor 

toekomstig onderzoek, om IPE te evalueren en om inzicht te 

krijgen in de werkingsmechanismen.
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