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casemanagement, het optimaal inzetten van expertise en vaardig-

heden van professionals en de voorziening van gezondheidszorg 

(Reeves et al., 2010; Suter et al., 2012). Met als doel de integrale 

zorg en het welzijn aan thuiswonende ouderen te verbeteren, 

hebben Hogeschool Utrecht (HU), Universitair Medisch Centrum 

Utrecht (UMC Utrecht) en Stichting Volte de krachten gebundeld 

en samen met professionals in de wijk de training Interprofes-

sionele samenwerking proactieve ouderenzorg ontwikkeld. We 

beschrijven in dit artikel hoe de interprofessionele training in 

cocreatie met de praktijk tot stand is gekomen. 

Hoe is de training ontwikkeld? 

In de periode van september 2016 tot en met april 2017 is de 

training in beginsel opgezet door de HU en UMC Utrecht, en 

vervolgens verder ontwikkeld met een multidisciplinair team, 

bestaande uit docenten verpleegkunde, onderzoekers ouderen-

zorg en een onderwijskundige. Stichting Volte, een organisatie die 

training en begeleiding omtrent samenwerking biedt (waaronder 

interprofessionele trainingen op wijkniveau) sloot aan bij het ont-

wikkelteam en was tevens partner in de uitvoering van de training. 

Een expertteam bestaande uit meerdere stakeholders is samen-

gesteld, waaronder een huisarts met specialisatie ouderenzorg, 

praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialist, buurtteam-

medewerkers en welzijnsmedewerkers. Op meerdere momenten 

is dit expertteam geconsulteerd over de inhoud en vorm van de 

training, zodat deze aansluit op de ervaren knelpunten en be-

hoeften van de praktijk. Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen 

(NUZO) was eveneens vertegenwoordigd in het expertteam om 

zo het perspectief van ouderen mee te nemen. Het ontwikkel-

proces van de training bestond uit vier fases: het identificeren van 

thema’s in interprofessionele samenwerking (IPS), het vaststellen 

van behoeften en knelpunten in de praktijk, het ontwikkelen van 

de training en het uitvoeren van een pilot (zie figuur 1).

De zorg voor ouderen verandert en wordt steeds meer in de 

wijk georganiseerd. Mensen worden niet alleen ouder, ook de 

complexiteit van hun zorgbehoefte neemt toe. Dit geldt met 

name voor ouderen die meerdere chronische ziekten en aan-

doeningen hebben. Vaak zijn diverse disciplines tegelijkertijd 

betrokken bij deze doelgroep. Voor goede zorg en ondersteu-

ning is interprofessionele samenwerking tussen professionals 

uit het medisch en sociaal domein in de wijk noodzakelijk. 

Om de samenwerking in de wijk te versterken, hebben de 

Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

en Stichting Volte, in cocreatie met het veld en de doelgroep 

(professionals in de wijk) een interprofessionele training 

ontwikkeld voor professionals in de wijk. De training wordt op 

wijkniveau aangeboden en omvat een mix tussen online, face- 

to-face en on the job leren. In dit artikel beschrijven we hoe 

de training in nauwe samenwerking met de praktijk en experts 

uit de verschillende domeinen is ontwikkeld.

Het zorglandschap in de wijk is momenteel aan grote verande-

ringen onderhevig. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen 

in Nederland snel toe. In 2025 zal ruim 25% van de bevolking 65 

jaar of ouder zijn (Kooiman et al., 2016). Het ouder worden gaat 

vaak samen met multimorbiditeit, waarbij sprake is van twee of 

meer chronische aandoeningen bij één persoon (Marengoni et 

al., 2011; Barnett et al., 2012). Naast multimorbiditeit hebben ou-

deren geregeld te maken met zogeheten geriatrische problemen, 

zoals mobiliteitsproblemen, vallen, incontinentie, eenzaam-

heid, geheugenverlies, somberheid en zingevingsvragen, wat 

tevens kan leiden tot sociale problematiek (Collard et al., 2012). 

Desondanks willen ouderen langer zelfstandig thuis wonen en 

zo lang mogelijk regie kunnen blijven voeren rondom de eigen 

gezondheid. 

Sinds 2015 hebben gemeenten een belangrijke rol in de organi-

satie en uitvoering van zorg en ondersteuning aan burgers, zoals 

beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Wijkverpleegkundige zorg valt sindsdien onder de Zorgverzeke-

ringswet (ZVW). Door deze veranderingen worden de domei-

nen ‘zorg en welzijn’ anders georganiseerd in de wijk; namelijk 

dichter bij de oudere, met meer ruimte voor en ondersteuning bij 

ouderenparticipatie en integraal geleverde zorg. Om goede zorg 

te verlenen, werken professionals uit verschillende organisaties 

en settingen op wijkniveau samen, ieder vanuit een eigen exper-

tise en vaardigheden (Morgan, Pullon & McKinlay 2015). 

Interprofessionele samenwerking veronderstelt dat men elkaars 

meerwaarde erkent, open communiceert en leert omgaan met 

verschillende visies, cultuur, taalgebruik, werkwijzen en belangen 

(Kluft, 2016). Het kost tijd om elkaar te vinden, te leren kennen 

en elkaar te begrijpen. Interprofessionele samenwerking kan ver-

scheidene zorguitkomsten verbeteren, zoals patiëntveiligheid en 
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Figuur 1: Fases van ontwikkelproces
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Fase 1 

Identificeren van thema’s bij interprofessionele samenwerking

In de eerste fase zijn we in de literatuur nagegaan welke com-

petenties zorgprofessionals nodig hebben om interprofessioneel 

te kunnen werken. Ook hebben we onze eerste ideeën voor de 

training voorgelegd aan professor Fiona Ross van de Kingston 

University en St. George’s University of London, een expert 

op het gebied van interprofessioneel leren. Op basis hiervan 

kwamen we tot drie thema’s die cruciaal zijn voor een goede 

interprofessionele samenwerking.

Het eerste thema betreft ‘rolidentiteit’. Om goed te kunnen 

samenwerken, is het essentieel dat professionals hun eigen 

rol en die van anderen kennen (O’Keefe, Henderson & Chick, 

2017; Rogers et al., 2017; Suter et al., 2009). Zij moeten weten 

wat anderen bijdragen aan de zorg voor ouderen, vanuit welke 

waarden iedereen werkt, wat de grenzen van de eigen en andere 

disciplines zijn en waar sprake is van overlap. Samenwerking kan 

worden gehinderd als mensen stereotype beelden van elkaars 

professie hebben. Belangrijk is dat de samenwerkingspartners 

respect hebben voor elkaars rol, expertise, kennis en kunde (Van 

Royen, 2009). 

Het tweede thema betreft ‘communicatie’ (Rogers et al., 2017; 

Suter et al., 2009). Goede communicatie is cruciaal om integrale 

proactieve ouderenzorg te bieden. Professionals dienen effectief 

en respectvol te kunnen communiceren met collega’s van 

andere professies. Verschillende professionele culturen kunnen 

leiden tot meningsverschillen; het is wenselijk dat zij competent 

zijn om daarmee om te gaan. Ook is het nodig dat professionals 

het taalgebruik kunnen aanpassen aan de andere leden van het 

interprofessionele team. Dit betekent bijvoorbeeld dat vaktaal 

vermeden wordt (O’Keefe et al., 2017).

Het laatste thema is ‘visieontwikkeling’. Belangrijk is dat de zorg 

wordt geboden vanuit een gezamenlijke visie en interprofes-

sioneel wordt benaderd (Van Royen, 2009). Hierbij is het van 

belang dat professionals gemeenschappelijke doelstellingen 

formuleren en samen een hulpverleningsplan opstellen, waarbij 

de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan. 

Fase 2  

Vaststellen van knelpunten en behoeften uit de praktijk

In de tweede fase hebben we ons gericht op het vaststellen 

van knelpunten en behoeften uit de praktijk. Twee groepen 

afstudeerstudenten van de bacheloropleiding verpleegkunde 

zijn gevraagd om inzichtelijk te maken welke knelpunten en 

behoeften zorgprofessionals en ouderen in de wijk ervaren in de 

samenwerking. De studenten hebben hiervoor vijf professionals 

en acht ouderen geïnterviewd en de interviewdata vervolgens 

geanalyseerd. Twee leden van het ontwikkelteam, een docent 

verpleegkunde en een onderzoeker, begeleidden de studenten 

hierbij. Professionals gaven aan dat op het gebied van taak-

afstemming onduidelijk is welke taken en verantwoordelijk-

heden bij iedere discipline horen. Een behoefte is om inzichtelijk 

te maken op welke wijze men elkaars expertise kan benutten in 

de eerstelijnszorg. Ouderen gaven in de interviews aan dat ze 

soms geen afgestemde zorg ervaren; vaak vertellen ze meerdere 

keren per dag hetzelfde verhaal. De verwachting vanuit de oude-

re is dat betrokken professionals elkaar informeren over belang-

rijke gebeurtenissen in de zorg en ondersteuning.

Na de tweede fase vond er afstemming plaats met het expert-

team: over de duur, aantal bijeenkomsten, tijdsinvestering, 

opdrachten en de drie thema’s van de training. Tevens werden 

hier knelpunten en behoeften besproken die experts ervaren in 

de praktijk. Een belangrijk knelpunt dat werd genoemd, is het 

omgaan met privacy van de patiënt, waardoor gegevens niet 

gemakkelijk uitgewisseld worden. Dit belemmert de communica-

tie in de samenwerking. Vanuit experts is daarnaast behoefte om 

complexe casuïstiek te bespreken. De vertegenwoordiger van het 

NUZO bracht in dat er behoefte is aan één aanspreekpunt voor 

de oudere, die de coördinatie van zorg en ondersteuning op zich 

neemt. Het expertteam werd later nog een keer geraadpleegd 

om feedback te geven op het design van de training (uitkomst 

fase 3).

Fase 3 

Design van de training 

In de derde fase hebben we de training concreet vormgegeven 

op inhoud, didactische werkvormen en evaluatie. Het doel van 

de training is om professionals in de wijk vanuit de domeinen 

zorg en welzijn te faciliteren in de samenwerking, zodat zij 

proactieve, integrale ouderenzorg kunnen leveren. 

Met proactieve ouderenzorg worden problemen in de zorg voor 

en de ondersteuning aan kwetsbare ouderen vroegtijdig gesig-

naleerd, waardoor het mogelijk is om hier tijdig op in te spelen 

(Bleijenberg et al., 2016). Deelnemers leren van en met elkaar 

hoe de samenwerking in proactieve zorg aan thuiswonende 

kwetsbare ouderen beter kan en wat daarvoor nodig is. De trai-

ning omvat een tijdsinvestering van zestien uur en is verdeeld 

over zes weken, waarbij face-to-facebijeenkomsten afgewisseld 

worden met online leermomenten en on the job leren (zie fi-

guur 2). De training wordt op wijkniveau en op locatie in de wijk 

aangeboden voor professionals, zoals wijkverpleegkundigen, 

huisartsen, praktijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, 

verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, 

buurtteam- en welzijnsmedewerkers.

De thema’s rolidentiteit, communicatie en visieontwikkeling 

vormen de basis van de training van waaruit de leerdoelen zijn 

geformuleerd (zie box 1). 

Voor het thema ‘rolidentiteit’ zijn twee opdrachten in de trai-

ning verwerkt: voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vult de 

deelnemer in hoe hij verwacht dat andere professionals over 

zijn beroep denken. Door deze opdracht over beeldvorming te 

bespreken in de groep, worden eventuele stereotypen door-

broken. Iedere professional pitcht vervolgens de eigen functie, 

waardoor inzichtelijk wordt wie welke rol heeft in de wijk. Een 

tweede opdracht wordt on the job uitgevoerd. Dit betreft het 

meelopen (shadowen) met een andere discipline, om zo inzicht 

te krijgen in de functie van die professional. Naderhand schrijft 

de professional hierover een reflectie die plenair wordt nabe-

sproken. Deelnemers leren hierdoor van en met collega’s die zij 

in het dagelijks werk tegenkomen en kunnen dat wat zij leren 

direct toepassen in het eigen werk. In de tweede bijeenkomst 

bespreken we ook het belang van samenwerken en komt het 

thema ‘communicatie’ aan bod. Met behulp van het commu-

nicatiehulpmiddel SBAR1  oefenen we hoe je op een gestruc-

tureerde manier effectief communiceert met elkaar. Daarnaast 

oefenen we in een rollenspel het bespreekbaar maken van de 

communicatie als de samenwerking niet naar behoren verloopt. 

Het laatste thema ‘visieontwikkeling’ komt terug in de casusbe-
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sprekingen. Op meerdere momenten in de training vindt een 

casusbespreking plaats, waarbij een deelnemer een voor de 

anderen herkenbare casus inbrengt, waarin samenwerking cen-

traal staat. Via een onderzoekende dialoog bespreken deelne-

mers de complexe casuïstiek en zetten zij een eerste stap in het 

formuleren van een gezamenlijke visie. Op deze manier bereikt 

de groep consensus, waardoor gezamenlijke doelen opgesteld 

worden in de ondersteuning van de oudere. 

Fase 4 

Ervaringen vanuit de pilottraining

In mei en juni 2017 vonden in drie wijken in Utrecht, drie pilot-

trainingen plaats. Per wijk nam een diverse mix van acht tot tien 

professionals deel. In de trainingen werd duidelijk dat samen-

werkingsafspraken en de bijbehorende cultuur tussen de wijken 

verschilden. Dit had vanzelfsprekend invloed op de inhoud van 

de training, waar ruimte was voor invulling door de professio-

nals. Al snel bleek dat, naast zorg en welzijn, ook het domein 

wonen essentieel is om te betrekken in het vervolg. Professionals 

werkzaam bij woningcorporaties zijn steeds vaker betrokken 

bij kwetsbare ouderen en zijn dus een belangrijke partner in de 

samenwerking (Veer et al., 2017). Vanuit één trainingsgroep was 

er behoefte om gedurende de training een sociaal makelaar uit 

te nodigen, omdat deze professie werd gemist. 

Alle deelnemers vonden het belangrijk om de samenwerking te 

bespreken en waardeerden dat de training dat bood. Een aantal 

professionals had verwacht meer kennis te ontvangen in deze 

training over samenwerking. Herkenbare casuïstiek vanuit de 

professionals vulde de inhoud van de face-to-facebijeenkomsten. 

Dit gaf de groep inzicht in ieders functie en er was ruimte om 

verschillende visies en aanpak uit te wisselen. Zo was een wijkver-

pleegkundige verrast dat buurtteammedewerkers naast het sociaal 

domein ook signalen uit het medisch domein oppakken en waar 

nodig overdragen aan andere professionals. Ook de shadow-

opdracht leverde nieuwe inzichten op voor samenwerking. “Ik 

merk dat doordat ik ben gaan meelopen, ik de wijkverpleegkundi-

gen meer betrek bij de wijzigingen én hen ga gebruiken voor het 

vervolg.” (apotheker, uit reflectieverslag shadowopdracht). 

 Lessons learned

De gekozen vorm van cocreatie bleek essentieel voor de kwaliteit 

van de training Interprofessionele samenwerking proactieve ou-

derenzorg. Door alle betrokken partijen op deze wijze te betrek-

ken en een gelijkwaardige invloed te geven, is het gelukt om aan 

te sluiten bij de behoeften van de professionals. Het design van 

de training met zowel face-to-face, online als on the job leren, 

lijkt goed aan te sluiten bij de doelgroep. Een belangrijke lesson 

learned is dat, hoewel al veel verschillende typen professionals 

uit zorg en welzijn waren uitgenodigd, ook het domein wonen bij 

interprofessionele trainingen ouderenzorg betrokken moet wor-

den. Daarnaast hadden we in dit stadium nog niet gekozen om 

ouderen mee te nemen in de training, maar bleek zowel uit de 

expertmeeting als uit de pilottraining dat het wenselijk is om ou-

deren meer te betrekken bij de vormgeving en uitvoering van dit 

type trainingen. Verder bleek het een meerwaarde dat de training 

wijkgericht plaatsvond: de training sluit hierdoor goed aan op de  

Inhoud training

Online 
leeromgeving

Face-to-face 
bijeenkomst

On the job leren
forum-online leeromgeving

Face-to-face 
bijeenkomst

Verkennen van 
elektronische 
leeromgeving

Kennismaking
met elkaar

Opdracht 
beeldvorming

Introductie IPS

Rolverduidelijking
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Casus bespreken

Shadow opdracht:
Observeren van een collega professional tijdens de 
werkzaamheden rondom proactieve ouderenzorg.

Online casus bespreking:
Prioriteren en visieformulering tijdens het bespreken 
van een herkenbare interprofessionele casus

Nabespreken van opdrachten

Rollenspel
communicatie en afstemming

Casus bespreken

Evaluatie training

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

1 uur 4 uur 7 uur tijdsinvestering 4 uur

Figuur 2: Overzicht van de training interprofessionele samenwerking proactieve ouderenzorg

• Kan	vertellen	wat	zijn/haar	functie	is,	wat	de	grenzen	van

deze	functie	zijn	en	hoe	hij/zij	deze	functie	invult.

• Kan	vertellen	wat	de	andere	functies	doen	in	de	wijk

rondom	de	zorg/begeleiding	van	de	client.

• Kan	vertellen	bij	welke	andere	professional	in	de	wijk	je

welke vraag kan stellen.

• Legt	actief	contact	met	collega’s	en	cliënt.

• Kan	met	de	collega-professionals	een	gezamenlijke	visie

formuleren over hoe de cliënt betrokken wordt bij behan-

deling en begeleiding.

• Stelt	een	duidelijke	hulpvraag	aan	een	collega-professional

uit de wijk over een gemeenschappelijke cliënt.

• Is	zich	bewust	van	het	belang	van	het	bespreekbaar	maken

als de samenwerking niet goed verloopt.

• Kan	met	collega-professionals	afspraken	maken	en	afba-

kenen wie wat doet bij de gemeenschappelijke cliënt.

• Kan	op	het	juiste	moment	de	juiste	samenwerkingsvorm

inzetten.

Box 1: Leerdoelen van de training
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cultuur in de wijk, professionals kunnen direct toepassen wat ze in 

de training leren en het maken van gezamenlijke afspraken voor 

het verbeteren van de zorg voor ouderen is hierdoor gemakkelij-

ker. De uitkomsten van de training worden komend jaar weten-

schappelijk geëvalueerd, waarna de training bijgesteld wordt en 

opnieuw wordt aangeboden in diverse wijken van Utrecht. 

Noot
1  Met de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Re-

commendation) kun je de communicatie tussen hulpverleners 

verbeteren. 
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het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

•	 Dr.	Nienke	Bleijenberg, RN, is lector Proactieve Ouderen-

zorg aan de Hogeschool Utrecht.

We willen Daphne Wiersma van Stichting Volte en de 

expertgroepleden bedanken voor het delen van hun 

expertise gedurende dit project.

ZonMw heeft bijgedragen aan deze training in de vorm 

van een subsidie (633300008).
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