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Naar interprofessionele
zelfmanagement ondersteuning

in de eerste-lijnszorg



1
Beschrijving
patiënt situatie

Wat is de situatie 
van de  patiënt 
(en diens naasten)

Wat is de vraag-
stelling voor dit 
overleg?

Welk resultaat willen 
we bereiken?

2
Doelen en
motivatie

Wat zijn de doelen 
van de patiënt?

Wat is het perspec-
tief van het team 
op de doelen van 
de patiënt?

3
Analyse

Wat hebben de 
patiënt en diens 
omgeving nodig 
om de doelen te 
bereiken?

Wat ziet het team 
als aangrijpings-
punten om die 
doelen te bereiken?

4
Inventarisatie 
mogelijke
voorstellen 
voor acties

Wat kunnen we de 
patiënt en diens 
naasten concreet 
aanbevelen te doen 
om het doel te 
bereiken? (acties)

Welke acties passen 
het best bij de voor-
keur van de patiënt?

5
Formulering 
concrete
(zorg)
afspraken

Welke acties 
pakken patiënt en 
diens naasten op?

Wie kunnen er een 
bijdrage leveren 
aan de uitvoering 
van mogelijke 
acties?

Welke concrete 
(zorg)afspraken 
maken we? 

Wie pakt wat op?

6
Evaluatie

Zijn de vragen 
uit stap 1 beant-
woord?

Sluit het zorgplan 
aan bij de doelen 
van de  patiënt?

Formulier 
Interprofessioneel 
Teamoverleg
Hoe werkt het?
1. Een teamlid achterhaalt de doelen en wensen van de patiënt en zou 
 deze met het team willen bespreken.

2. Dit teamlid (de inbrenger) vraagt daarvoor toestemming aan de 
 patiënt en vult het “formulier Interprofessioneel Teamoverleg” in. 
 Dit mag ook samen met de patiënt worden ingevuld.

3. De inbrenger stuurt het ingevulde formulier een week voordat 
 het interprofessioneel teamoverleg plaatsvindt naar de voorzitter.

4. De voorzitter verzamelt de formulieren van alle patiënten en 
 verspreidt deze vervolgens onder de teamleden, ter voorbereiding 
 op de bespreking. Het spreekt voor zich dat de overige teamleden 
 vertrouwelijk omgaan met de patiëntinformatie.

5. Tijdens het teamoverleg wordt het formulier als uitgangspunt 
 gebruikt en worden op pagina twee uiteindelijk concrete (zorg)
 afspraken geformuleerd.

Waarom het formulier 
“Interprofessioneel Teamoverleg”?
• Tijdens de bespreking hoeft de situatie van de patiënt alleen nog 
 maar kort te worden toegelicht. De andere teamleden kunnen 
 eventueel nog informatie aanvullen. Op deze manier is de situatie 
	 vanaf	het	begin	helder	en	kan	efficiënt	worden	overlegd.	Overigens	
 lijkt het invullen van dit formulier op het eerste gezicht misschien 
 veel werk, maar in de praktijk blijkt dit mee te vallen.

• Het doel van de patiënt en de vraagstelling zijn door het invullen 
 van het formulier vanaf het begin van de bespreking voor iedereen 
 helder. In Het team kan vervolgens gezamenlijk proberen het doel 
 zo goed mogelijk te benaderen en de zorg daarop af te stemmen. 

Tips:
• Probeer het doel van de patiënt en de hiervan afgeleide vraagstelling 
 zo concreet mogelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld: het doel van de 
 patiënt is om weer zelfstandig naar de winkel te kunnen gaan. 
 De afgeleide vraagstelling hiervan voor het team is: “Hoe kunnen 
 wij hierin ondersteunen?” 

• Beschrijf de situatie en achtergrond van de patiënt kort en bondig

• Vermeld alleen informatie die nodig is om het doel en de vraag-
 stelling te kunnen bespreken

Rollen Taak/Opdracht
Alle deelnemers ✓ Goede voorbereiding
 ✓ Actieve deelname
 ✓ Werken volgens gezamenlijke 
  afspraken en spelregels
 ✓ Patiëntgericht werken
 ✓ Focus op de centrale hulpvraag 
  en vraagstelling
 ✓ Respectvolle omgang

Voorzitter ✓ Vergadering structureren 
  (voorbereiding, uitvoering, nazorg)
 ✓ Agenda opstellen en versturen
 ✓ Samenvatten
 ✓ Tonen van leiderschap
 ✓ Bewaken van het patiënt perspectief
 ✓ Signaleren van spanningen
 ✓ Reflectie begeleiden

2e voorzitter ✓ 1e voorzitter ondersteunen
 ✓ Optreden als sparringpartner voor 
  de 1e voorzitter
 ✓ 1e voorzitter vervangen

Rollen Taak/Opdracht 
Notulist ✓ Notuleren
 ✓ Ondersteuning bieden bij ordening 
  van gespreksthema’s
 ✓ Vragen om samenvatting van 
  besproken thema’s
 ✓ Checken of de wijze waarop hij/zij voor-
  nemens is het besprokene of het besluit 
  op te nemen in de notulen akkoord is
 ✓ Eventueel verwijzen naar vorige notulen

Inbrenger ✓ Invullen formulier “Interprofessioneel 
  teamoverleg”
 ✓ Inbrengen van de patiënt tijdens overleg
 ✓ Volgen van stappenplan gezamenlijke 
  patiënt bespreking
 ✓ Bewaken van het patiënt perspectief
 ✓ Terugkoppeling patiënt

Reflectie
Gezamenlijke reflectie aan de hand van het model interprofessioneel teamoverleg
Elkaar kennen • Kennen we elkaar als teamleden voldoende?
 • Kunnen we ons verplaatsen in het perspectief van andere teamleden?
 • Is er duidelijk wat ieder teamlid vanuit diens kwaliteiten en competenties voor de patiënt kan betekenen?
 • Zijn we in staat elkaar gericht vragen te stellen?

Inhoudsniveau • Is het gezamenlijk doel, de missie en visie voor iedereen duidelijk?
 • Spreken we dezelfde taal? Of ontstaan er problemen door gebruik van jargon?
 • Staan de persoonlijke doelen en wensen van de patiënt centraal?
 • Is er eenduidigheid over de inhoud van het overleg?

Procedureniveau • Is er duidelijkheid over de te volgen werkwijze?
 • Volgen we de gemaakte afspraken en spelregels?
 • Volgen we de afgesproken aanpak voor het in kaart brengen van het functioneren van de patiënt?
 • Hebben we duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden binnen het overleg?

Interactieniveau • Hoe ervaren we de sfeer in het team?
 • Loopt onze onderlinge communicatie (altijd) goed?
 • Gaan we op een prettige manier met elkaar om?
 • Reflecteren we open en geven we elkaar feedback?

Bestaansniveau • Hoe voel ik me als individueel teamlid binnen dit team?
 • Vertrouwen we elkaar en zijn we in staat elkaar iets te gunnen?
 • Zijn we in staat elkaar onbevooroordeeld te bevragen?
 • Heb ik als teamlid het gevoel er bij te horen en een bijdrage te leveren?

Interprofessionele overlegstructuur
Onderdeel Stappen
Voorbereiding 1. Planning overleg
 2. Inbrengen patiënt
 3. Agenda setting
 4. Agenda versturen
 5. Voorbereiding per patiënt

Uitvoering 1. Opening
 2. Gezamenlijke patiënt bespreking 
  (volgens stappenplan)
 3. Evaluatie en reflectie
 4. Afsluiting

Nazorg 1. Verslaglegging
 2. Terugkoppeling patiënt
 3. Aanpassen van het zorgplan
 4. Uitvoeren interventie
 5. Terugkoppeling aan team
 6. Agenda volgend overleg

Stappenplan Organisatorische rollen


