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Professionals van verschillende disciplines,
zoals de huisarts, de praktijkondersteuner, de
wijkverpleegkundige, de maatschappelijk werker en de
fysiotherapeut werken steeds meer samen rondom de
hulp- of zorgvraag van een individu. Lokaal wordt daar
verschillend invulling aan gegeven. De samenwerking
tussen de disciplines wordt interprofessionele
samenwerking genoemd en is, gezien de toenemende
complexiteit van zorgvragen, belangrijker dan ooit.
Interprofessionele samenwerking kent in de eerste lijn vele
vormen:
• het multidisciplinair overleg (MDO)
• het hometeam
• het sociaal team
• het wijkteam of
• het ronde tafel overleg (RTO).
Interprofessionele samenwerking verloopt niet vanzelf
vlekkeloos (van Dongen, 2017). Dit soms tot grote ergernis
van de huisarts of praktijkondersteuner, die de onderlinge
samenwerking meestal vanuit de huisartspraktijk in gang
zet. Vaak ontbreken een duidelijke en gezamenlijke visie
op samenwerking en structuur. Daarnaast is onduidelijk
wie wat moet doen en handelen professionals vanuit hun
eigen perspectief.
Reflectie op de samenwerking kan helpen het
functioneren te verbeteren (Schmutz, 2017). Uit eigen
promotieonderzoek is bekend, dat interprofessionele
teams in de praktijk weinig tot geen aandacht besteden
aan reflectie. Teams zijn vooral bezig met de inhoudelijke
bespreking van patiënten (vooral complexe casuïstiek). Ze
nemen geen tijd om te reflecteren op het (groeps)proces
en op de effectiviteit van de samenwerking.
Waar die reflectie wel plaatsvindt, wordt het
vaak niet goed gedaan. Daarnaastlijkt de continu
veranderende samenstelling van de eerstelijnsteams
de reflectie te belemmeren. Ook ervaren tijdsdruk en
het lastig inplannen van een gezamenlijk moment
zijn belemmerende factoren. Onderzoek laat zien
dat teams met een hoge mate van reflectie een
grotere effectiviteit, betere samenwerking, cohesie en
innovatiekracht vertonen (de Haan, 2017). Bovendien

beschrijft Edmondson (2018) dat deze reflectieve
teams een hogere mate van psychologische veiligheid
kennen, waardoor er meer ruimte ontstaat om fouten te
onderkennen en te verbeteren. Hiervoor hebben we een
hulpmiddel ontwikkeld: de QuickScan Interprofessionele
Samenwerking.

Wat is de QuickScan Interprofessionele
Samenwerking?

De QuickScan is een instrument voor interprofessionele
teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van
samenwerking in kaart te brengen. Hiermee kunnen
teams reflecteren op hun samenwerking en de
resultaten benutten om samenwerking te optimaliseren.
Het team vertaalt de uitkomsten van de scan in een
ontwikkel- of leertraject. De QuickScan is gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het
gebied van interprofessionele samenwerking (in
teams) en groepsdynamica. Het kan worden ingezet
als zelfbeoordelingsinstrument om de kwaliteit van de
samenwerking in het team te beoordelen en input te
verzamelen voor reflectie en optimalisatie.
In de QuickScan worden aan de hand van vijf categorieën
(box 1) stellingen voorgelegd om te beoordelen op een
schaal van 1 (niet aanwezig) tot 5 (excellent aanwezig) en
aan te geven of het een ontwikkelpunt is voor het team
of netwerk. De scan eindigt met vier open vragen. Het
invullen kan digitaal via de smartphone, tablet of laptop
en duurt ongeveer 15 minuten.

Box 1. De vijf categorieën van de
QuickScan
Gemeenschappelijke waarden (Shared Values)
Bij interprofessionele samenwerking is het van
belang dat de leden samen dezelfde kernwaarde,
visie, en uitgangspunten hebben en deze ook
uitdragen.
Context
Diverse contexten zijn van invloed op de
samenwerking. Het gaat hier onder andere over
de opdracht vanuit de organisatie, expertise,
achtergrond en belangen van de individuele
teamleden. Bewustwording van ieders context blijkt
de effectiviteit van de samenwerking positief te
beïnvloeden.
Structuur en organisatie
Effectieve interprofessionele samenwerking blijkt
ook te maken te hebben met de wijze waarop
deze is georganiseerd. Het is van belang om
duidelijke afspraken te maken over onder andere
werkprocedures, rolverdeling en de manier van
evaluatie.
Groepsdynamica en interactie
Interprofessionele samenwerking wordt effectiever
als de onderlinge betrekkingen tussen de leden goed
zijn en er een open sfeer en groepsklimaat is, waarin
leden elkaar van feedback kunnen voorzien en op
constructieve wijze kunnen reflecteren.
Ondernemendheid en bedrijfsvoering
Inzicht in de randvoorwaarden voor effectieve
samenwerking is van belang. Denk hierbij aan kennis
van recente wet- en regelgeving, de aandacht voor
PR en marketing en de aanwezigheid van een helder
bedrijfsplan.

Toepassing

Gestart wordt met een intakegesprek met praktijkhouder,
teamleider en/of voorzitter(s) van het team. Daarna volgt
observatie van het interprofessionele overleg en wordt de
QuickScan geïntroduceerd. Na analyse van de resultaten,
worden deze in het team gepresenteerd. Het team gaat
dan reflecteren en interpreteren. De reflectie begint
individueel, waarbij elk teamlid wordt gevraagd om 5 items
te kiezen die door het team moeten worden opgepakt.

Voor de uitwisseling en reflectie in subgroepen wordt
het CCC-model gehanteerd (Constateren, Conclusies
Consequenties) om te komen tot een gezamenlijk
ontwikkel- of verbeterplan.

Zelf aan de slag met de QuickScan?

Wilt u zich als team verder ontwikkelen? Bent u benieuwd
naar uw ontwikkelpunten of op zoek naar ontwikkelthema’s
om op te reflecteren? Dan is de QuickScan Interprofessionele
Samenwerking misschien wel iets voor u. Neem dan contact
met ons op.
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