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Interprofessioneel leren 

samenwerken



Visie huisartsen



Visie medisch specialisten



Juiste zorg, juiste plek



Medisch Contact







Interprofessioneel samenwerken  

“Wanneer twee of meer professies samenwerken met 

een gezamenlijke visie op hoogwaardige, veilige, zorg”

Goede interprofessionele samenwerking draagt bij aan: 

-geintegreerde zorg 

-continuïteit van zorg

-doelmatigheid

Ref:www.caipe.org
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What's in a word



Wat vindt u dat uw aios moet leren?

- Interprofessionele samenwerking in de wijk

- Intraprofessionele/transmurale samenwerking



HAN-Radboudumc





Samenwerking is onzichtbaar

“De lijn tussen huisarts en 

specialisten dat weten wij eigenlijk 

niet zo bijzonder veel van, de 

patiënten eigenlijk. Dat gaat langs

ons heen, een beetje.”

“de 1e en de 2e lijn, 

dat zijn 2 werelden”



De dokter als een relatiebouwer

Relatie onderling:

‘“Belangrijk is in ieder geval een cultuur 

van zie jezelf niet als een als een eiland . 

Of  je nou eerstelijns of tweedelijns bent 

of hoe je allemaal noemt en hoe veel je 

betaald wordt dat maakt allemaal geen 

bal uit. Het is, je hebt allemaal gewoon 

direct met met die patiënt te maken, die 

het toch allemaal niet snapt. En het ook 

allemaal eng vindt en raar…”



De dokter als een transparante 

samenwerker

Straal samenwerking 

uit naar de patiënt:
“Bijvoorbeeld de de waardes van ja, 

bloeddruk en zo, en dat allemaal, 

saturatiewaarden werd allemaal 

weggegooid gewoon dat is misschien nog 

niet zo belangrijk voor de cardioloog dat 

weet ik niet van een andere, of van de 

huisartsen. Ik weet het niet. Maar ik vond 

het wel ik vond het wel raar”



Johnston & Benett (2019) Medical Education



Twee paradigma’s

Eerste lijn Tweede lijn

A priori kans op ziekte laag; 

gezond tenzij….

A priori kans op ziekte hoog; 

ziek tenzij….

Narratief, context Technisch

Leven met onzekerheid Streven naar zekerheid

Leren van meerdere ziektes in één 

patiënt

Leren van meerdere patiënten met één 

ziekte



Beeldvorming

“Soms in het ziekenhuis wordt er toch 

wat, denigrerend gesproken over huisartsen, een 

beetje als B‐specialisme zeg maar. En dat soort 

opmerkingen vang je ook wel eens op, dat is 

natuurlijk demotiverend.”  

1e lijns aios 



(paar) aandachtspunten bij IPE

- Beroepsidentiteit

- Perspective taking

- Hiërarchie 

- Patiënt onderdeel van team

- Organisatie niveau betrekken







Huisartsen en kinderartsen



Aios gynaecologie in de huisartspraktijk



Digitale consultatie aios HA-interne gnk



Brainstorm, in twee of drietallen 

-kort: wat doet u al?

-waar ziet u kansen?

-’ondervraag’ uw gesprekspartner

-geef evt advies

-wat neemt u zich voor?.

-wat verwacht u van ‘instituut’?
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