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Samenwerken

◼ In een team van zorgverstrekkers

◼ Er zijn heel wat mensen betrokken !!

◼ *de patiënt

◼ *de familie

◼ *zorgverstrekkers op de afdeling

◼ *zorgverstrekkers op andere afdelingen

◼ *medewerkers :administratie , onderhoud …….
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Samenwerken in een team van 

zorgverstrekkers

◼ = zich inzetten voor een gezamenlijke 

opdracht !
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Opdracht ??

◼ In onze setting :

◼ = kwaliteitsvolle psychiatrische zorg 

verstrekken aan een groep patiënten 
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Vormen van samenwerken ?

Uni-disciplinair :eenzelfde discipline

Multi-disciplinair :
Veelheid van disciplines met eigen afgegrensde taak

Transdisciplinair:
Veelheid aan disciplines  maar met dezelfde gemeenschappelijke taak

Interdisciplinair:
Veelheid aan disciplines met eigen taak en gemeenschappelijke taak
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Interdisciplinair : gemeenschappelijke taken:

◼ Taak die zo fundamenteel is voor goede 

psychiatrische zorgverlening en dus 

onontbeerlijk

◼ Alle zorgverstrekkers moeten de vaardigheid 

hebben om deze taak uit te oefenen

◼ Vb . -communicatie

-leefklimaat

-goede zorg
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Interdisciplinair : eigen taak

◼ Taken die een professionele 

deskundigheid vereisen 

◼ En DUS  specifieke vakbekwaamheid

◼ (medische , paramedische , 

verpleegkundige   , ……enz.)
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Interdisciplinair:

◼ Vereist dus :

Complementariteit

Specificiteit

Kerngedachten van interdisciplinair 

samenwerken vanuit gezamenlijke 

opdracht.
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid:

1.samenwerken vanuit gezamenlijke opdracht 

◼ Voor  wie en met welke bedoeling geven 

wij psychiatrische zorg

◼ De formulering van deze opdracht  =   

bindmiddel van het team
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

2.formuleren van de zorgvisie

◼ De opdracht wordt vertaald in zorgvisie

◼ Algemeen = basisfilosofie :drie elementen:

*fundamentele uitgangspunten

vb:respect ,belevingsperspectief ,…..

*algemeen zorgplan

doelgroep ,doelstelling , middelen

*regels : leef en zorgklimaat
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

2.formuleren van de zorgvisie

◼ De opdracht wordt vertaald in zorgvisie

◼ Individueel en dus op maat

11



06/09/2019

12

genk  05092019           Dr J. 

Adriaensen  Interdisciplinair 

samenwerken

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

3.delen en geheimhouden van informatie

◼ Gedeelde informatie is een logisch effekt 

van interdisciplinariteit

◼ Het delen van informatie staat in een 

spanningsveld met het individuele 

beroepsgeheim (alleen de patiënt beslist)

◼ DUS: verruiming naar een collectief 

beroepsgeheim
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

4.overleggen 

◼ De patiënt wordt benaderd vanuit 

verschillende perspectieven

◼ Belang van verscheidenheid 

Verschillen zijn interessanter dan de 

gelijkenissen : verhoogt de creativiteit
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

5.consensus

◼ Een opvatting die gegroeid is vanuit een 

geheel van inzichten
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

6.Ethiek

◼ Overleg  los van elke druk vanuit gezag of 

vanuit functie

◼ Het mag/kan niet dat de functie meer 

speelt dan de inhoud
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Persoonlijke verantwoordelijkheid

◼ Teamleden zijn medeverantwoordelijk voor de 
gezamenlijke opdracht :

-mogelijk maken van een consensus

-bespreken en uitvoeren van de zorgvisie

-verantwoordelijkheid opnemen

-eindverantwoordelijkheid :specificiteit van taak

psychiater: medische aspecten

afdelingshoofd:organisatie , personeelsbeleid

therapeutisch coördinator:zorgvisie

-zorg voor eigen functioneren:

gezonde zelfzorg :motieven, gevoelens ,opvattingen

dialoog met collega’s

(externe begeleider)

• *
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Interdisciplinair  : grondhouding

Solidariteit : samenhorigheid

Loyauteit :trouw aan engagement
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