De opdrachten worden onderver-

Dit werkcahier gaat over de samenwer-

die indien van toepassing wordt ge-

king tussen verschillende professio-

volgd door een procedure. Per stap is

nals in de zorg. Naarmate de proble-

bij de procedure aangegeven wat de

men van cliënten complexer worden,
groeit de behoefte aan multiprofessionele echelon- en disciplineoverstijgende zorgverlening en samenwerking.
Samenwerking is noodzakelijk om de
kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren en de zorg vraaggericht en op
maat aan te bieden. In dit werkcahier
staan acht competenties met betrekking tot multiprofessionele samenwerking centraal:
a. De start van een zorgproces nader
verhelderen;
b. Het samenstellen van een multiprofessioneel zorgplan;
c. Een probleem analyseren;
d. Een waardendilemma bespreken;
e. Instructies geven;
f. Een consultatiegesprek voeren;
g. Een intervisiebijeenkomst leiden;
h. Het kort-cyclisch verbeteren.
De competenties zijn voorts onderverdeeld in vijf thema’s (vijf hoofdstukken):
1. Van aanbod- naar vraaggerichte
zorg;
2. Ontwerp van het multiprofessionele zorgaanbod;
3. Coördinatie en continuïteit van
zorg;
4. Zorg volgens actuele inzichten;
5. Verbeteren en verankeren.

werkwijze is, een toelichting hierop,
aandachtspunten/kritieke
punten/observaties en er worden
voorbeeldsituaties aangereikt. Ook de
cd-rom is helder van opzet (gebruikersvriendelijk) en wijst een student
bijvoorbeeld op het eerst opslaan van
zijn gegevens, alvorens af te sluiten.
Door de verschillende typen taken is
het voor de student zeer motiverend
met dit pakket te werken. Bijvoorbeeld een zelftest op het gebied van
het nemen van beslissingen (reflectie) wordt gevolgd door een discussietaak op basis van een casus. Door
het gebruik van de cd-rom worden situaties in de samenwerking concreet
gemaakt. Er is bijvoorbeeld een videofragment waarin een waardendilemma wordt besproken. De student
kan dit fragment bekijken in vergelijking tot zijn eigen suggesties, die
door de voorgaande opdrachten al
van hem zijn gevraagd. De cd-rom is
bovendien stimulerend om de leerresultaten in beeld te brengen. Vooral
handig zijn de verklarende woordenlijst en de links naar websites.
Naast de ontwikkeling van materiaal
wordt door het Transferpunt tevens
onderzoek gedaan naar de meest effectieve vormen van vaardigheidsonderwijs. Naar mijn mening zijn de auteurs van dit cahier erin geslaagd op
het gebied van multiprofessionele samenwerking een mooi pakket te ontwikkelen! Elementen hiervan zijn
naar mijn idee zonder meer geschikt
om ook in de praktijk van zorginstellingen te gebruiken bij interne bijscholingsactiviteiten. AH

Opzet en werkwijze
Het werkcahier is bedoeld om zo zelfstandig mogelijk de vaardigheden op
het gebied van multiprofessionele samenwerking aan te leren. Bij de opzet
zijn de auteurs ervan uitgegaan dat
de student eerst iets moet weten over
een vaardigheid, voordat je gaat oefe-

deeld in verschillende typen taken:
studietaak, oriëntatietaak, discussietaak, strategietaak, toepassingstaak
en reflectietaak.
De opzet van het cahier is zeer zorgvuldig en is daardoor geschikt voor
zelfstudie. Ieder onderwerp begint
met een beschrijving van een casus,

“DE AUTEURS VAN DIT
CAHIER [ZIJN] ERIN
GESLAAGD OP HET GEBIED
VAN MULTIPROFESSIONELE
SAMENWERKING EEN MOOI
PAKKET TE ONTWIKKELEN!”

nen. In het leerproces wordt een onderscheid gemaakt in een cognitieve
fase, die wordt gevolgd door een
oefen- en beheersingsfase. In het cahier zijn de studentactiviteiten als
volgt gepland.
Cognitieve fase:
a. Oriëntatie op de handelingen/onderwerpen;
b. Maken van de opdrachten en zelftesten;
c. Bespreken van de resultaten in studiegroepen;
d. Tussentijdse controle van de leerresultaten;
e. Aanvullingen van de docent.
Oefenfase:
a. maken van keuzen voor oefenopdrachten;
b. planning van verdere oefening.
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