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samenwerken op de werkplek
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De zorgvraag in de eerste lijn verandert. Die ontwikkeling
vraagt om samenwerking van verschillende eerstelijnsprofessionals, onder wie huisartsen. Goede samenwerking is
echter lastig en vraagt om specifieke competenties. Nieuw
onderzoek buigt zich over de vraag hoe artsen in opleiding
tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde kunnen worden
ondersteund in het ontwikkelen van interprofessionele
samenwerkingscompetenties op de werkplek.
Ouderen wonen steeds langer thuis, er zijn steeds meer
patiënten met complexe problemen en een deel van de zorg
verschuift van de tweede naar de eerste lijn. Samenwerking is
daarom van belang, zoals ook verwoord in de nieuwe kernwaarde van de huisartsgeneeskunde ‘gezamenlijk’.1-3 In de
praktijk blijkt samenwerking echter niet zo eenvoudig. Zo is er
in multidisciplinair overleg vaak sprake van onduidelijkheid
over de rollen, gebrek aan structuur of dominantie van een
teamlid.4,5 Daarnaast overschatten professionals hun samenwerkingscompetenties.5
De competentie ‘samenwerken’ is, nationaal en internationaal, al enige tijd opgenomen in het medisch curriculum en
het competentieprofiel van de huisarts. In de Nederlandse
uitwerking van het competentieprofiel ligt de nadruk op de
huisarts als leider en verwijzer.6 Dit impliceert dat iedere zorgprofessional op zijn eigen terrein blijft en werkt aan zijn eigen
zorgplan. Complexe zorg vraagt echter om een gezamenlijk
zorgplan waarbij ieder elkaars expertise aanvult.7,8 Samenwerken en het kunnen opstellen van een gezamenlijk zorgplan
is een longitudinaal proces waarbij vertrouwen wordt opgebouwd, zodat zorgprofessionals durven te vertrouwen op de
expertise van de ander. Het doel is om integrale zorg te leveren
waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat. Hiervoor
is het nodig dat de zorgprofessional over de grenzen van zijn
eigen professie durft te kijken en weet wat de ander de patiënt
kan bieden. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren,
moeten samenwerkingspartners regelmatig samen reflecteren
op hun handelen en samenwerking.
In het leerproces van de aios staat het werkplekleren centraal.
Binnen de kaders van het opleidingsplan van de huisartsopleiding bepalen aios hierbij zelf hun leerdoelen.9 Tijdens het
werkplekleren doorloopt hij een leercyclus van leren en reflecteren. Feedback is daarbij essentieel.10,11 Bij het ontwikkelen
van interprofessionele samenwerkingscompetenties ligt het
voor de hand om ook professionals met wie wordt samengewerkt te betrekken in de leercyclus. Het is hierbij nog de vraag
hoe opleiders kunnen worden ondersteund in hun coachende
rol tijdens het zelfsturend leren van de aios en hoe zorg- en

Interprofessioneel samenwerken is complex en vraagt om specifieke
competenties.
Foto: Shutterstock

welzijnsprofessionals de ontwikkeling van interprofessionele
samenwerkingscompetenties van aios kunnen stimuleren.
Dit onderzoek richt zich op de leerbehoefte en competenties
van aios om interprofessioneel te kunnen samenwerken. Ook
wordt onderzocht hoe tools en andere zorg- en welzijnsprofessionals de aios en hun opleiders hierbij kunnen ondersteunen.
Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we voor de methodologie van design-based research.12 Daarbinnen gebruiken we
een mixed-methods aanpak, met onder andere de nominale
groepstechniek, contextmapping en action research. De eerste
resultaten van dit onderzoek worden eind 2019 verwacht. ■
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Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn,
geschreven door een promovendus.

