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Patiënt/cliënt-

gericht handelen

World Healt Organisation (WHO). Framework for Action on Interprofessional Education & 
Collaborative Practice. 2010 at: https://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/.



Patiënt/cliënt-

gericht handelen

In de eerstelijn



WAT IS DAT?

Interprofessioneel

Verschillende:
• disciplines/professies
• Sectoren
• Instellingen 

In interactie met elkaar

Samenwerken

Werken met eenzelfde doel

Onderweg: 
Werken aan eigen ontwikkeling van

competenties 

De ander helpen bij ontwikkeling

van competenties

In de Gezondheids- en 
Welzijnszorg

Patiënt/cliënt gericht

Evidence based/Experience based

Wat je vandaag leert, morgen  
doen en blijven doen in  
samenwerking

Interprofessioneel
samenwerken



Kennismaken (zorg) Plan 
opstellen

Reflectie en 
evaluatie

Ethisch 
handelen

Communiceren

Interprofessioneel leren

Tsakitzidis G et al, 2013, 
2015, 2018



Stap 1

Kennismaken



• Huisarts = manager van gezondheidszorgen
• Van acute naar chronische zorg

• Vermaatschappelijking van de zorg

• Aandacht voor kwetsbare patiënten

• Samenwerking = noodzakelijk

• Kader eerstelijn: Vlaams

Maatschappelijke context

Veranderende zorgnood – impact op organisatie eerstelijn



• Eerstelijn

• De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst 
bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en 
welzijnsvragen.

• Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, 
thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers…

Vlaamse overheid – organisatie eerstelijn



Lijnen



• Doel?
• Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal 

staat en die toegankelijk is voor iedereen

• Hoe?
• Werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar 

afstemmen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf

• 60 eerstelijnszones – 60 zorgraden
https://www.eerstelijnszone.be/home

Vlaamse overheid – organisatie eerstelijn

• Visie op de eerstelijn

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf
https://www.eerstelijnszone.be/home


• Zorggebruikers en mantelzorgverenigingen

• Medische en paramedische beroepen

• Lokale besturen en OCMW’s

• Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

• Diensten oppashulp

• Lokale dienstencentra

• Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en woonzorgactoren

• Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

• Centra Algemeen Welzijnswerk

• Huizen van het kind

• Actoren uit de Geestelijke Gezondheidszorg

Zorgraad 

• Verplichte partners eerstelijn



• Afstemming organiseren tussen verschillende diensten, de 
zorgaanbieders, personen met zorg- en ondersteuningsnood,…

• Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook 
gegevensdeling;

• Kringwerking stimuleren;

• Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed 
onthaal (GBO)

• Het aanleveren van gegevens voor de Sociale 
Kaart (zie www.desocialekaart.be).

Opdrachten eerstelijnszones

• Vijf prioritaire opdrachten

http://www.desocialekaart.be/


• Huisartspraktijk als deel van het grotere geheel

• Evolutie naar geïntegreerde zorg 

Vlaamse visie in de praktijk

Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat 
en die toegankelijk is voor iedereen



• Interprofessionele samenwerking
• Op de praktijk of er buiten

• Inter-organisationele samenwerking
• Sector overschrijdend

• Essentieel voor kwetsbare patiënten
• Verbetering van 

• Toegang tot zorg
• Kwaliteit
• Efficiëntie dienstverlening
• Continuïteit dienstverlening 
• Patiënttevredenheid

Geïntegreerde zorg

= het samenbrengen van verschillende delen van het 
gezondheidszorgsysteem, dienstverlening, management en organisatie 
van diensten



Kwetsbaarheid is niet louter een fysiek probleem, maar 
ook psychologische, cognitieve, sociale en 
omgevingsfactoren spelen voor een rol

Kwetsbaarheid

• Multidimensionale benadering
• Fysiek : chronische aandoening, lichamelijke 

beperking, krachtsverlies, beperkte mobiliteit
• Cognitief : beperkte verstandelijke mogelijkheden, 

dementie, taal
• Psychisch : angst, schaamte, depressie, 

slapeloosheid,
• Sociaal : beperkt sociaal netwerk, familie, vrienden, 

isolement
• Omgeving : woonomstandigheden



Inzicht in populatie – Antwerpse context

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-
in-cijfers/stad-in-cijfers

https://provincies.incijfers.be/databank
Aandeel inwoners 

met Verhoogde 

Tegemoetkoming 

[2018]

Aandeel inwoners 

met hoogstens 

diploma lager 

onderwijs [2011]

2000 Antwerpen Centrum 22,1% 12%

2018 Antwerpen Zuid 27,3% 12%

2020 Antwerpen Kiel 42,8% 23%

2030 Antwerpen Luchtbal 55,5% 33%

2050 Antwerpen Linkeroever 38,2% 21%

2060 Antwerpen Noord 43,8% 26%

2040 Berendrecht Zandvliet Lillo 12,1% 17%

2100 Deurne 26,4% 19%

2140 Borgerhout 35,9% 21%

2170 Merksem 24,5% 20%

2180 Ekeren 11,4% 15%

2600 Berchem 21,1% 14%

2610 Wilrijk 18,3% 14%

2660 Hoboken 23% 20%

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/stad-in-cijfers
https://provincies.incijfers.be/databank


Inzicht in populatie – Antwerpse context

• 521.000 inwoners



Inzicht in populatie - leeftijd

• Op gezondheid staat een leeftijd



Inzicht in populatie – leeftijd en SES

• Op gezondheid staat een leeftijd en een SES



Sociale determinanten van gezondheid. Verschillende 
factoren hebben impact op de fysieke gezondheid.

Whitehead & Dahlgren



Met wie kan ik zelf iets doen en met wie kan ik connecteren?

2. MEE ZOEKEN OF DE HELLING 
NIET WAT KAN AFGEPLAT WORDEN

1. PATIENT HELPEN DUWEN



Drempels voor medische opvolging van kwetsbare patiënten

bewuste, 
geïnformeerde 

keuze

onvoldoende 
kennis

financiële 
(on)mogelijkh

eden

praktische 
(on)mogelijkh

eden

emotionele 
'situatie'

concurrerende 
waarden , 

gewoontes & 
zorgen

GEEN INTERESSE = zelden tot nooit een verklaring. 

Nagenoeg iedereen hecht veel waarde aan gezondheid. Dit is niet anders voor mensen 
die zich in moeilijke socio-economische omstandigheden bevinden. 

Een deel van de bevolking kiest er 
bewust voor om bepaalde preventie 
niet te doen.  Deze bewuste keuze 
kan enkel gemaakt worden wanneer 
mensen over alle informatie 
beschikken en geen drempels 
ervaren.



ALBA - 57j – Bulgaarse dame, nu 10j in België

Ze heeft nogal wat medische problemen:

• Ze is blind aan het re oog wegens een arteriële takocclusie in het oog – geen 
stollingsafwijking

• 3 jaar geleden deed ze een hartinfarct

• Roken – 20 sig/d – al vele jaren

• Hypertensie – waarvoor 4 AHT

• Obesitas

• Diabetes – metformine + traag werkend insuline en 3 x snel werkend

• Artrose heupen

• Rug syndroom met uitstraling

• Veel zorgen over haar zoon (schizofrenie) en haar dochter (veel relationele perikelen).

Ondanks al deze medische problemen zie je haar heel weinig. Meestal enkel voor acute 
problemen en dan telkens vergezeld door haar dochter om te tolken.  Je kan een eenvoudig 
gesprek met haar in het Nederlands voeren.

Tussendoor worden wel geregeld herhaalvoorschriften gevraagd voor diverse geneesmiddelen. 
Je vermoedt dat ze voor haar diabetes bij de endocrinoloog opgevolgd wordt, gezien ze in de 
diabetesconventie zit. 



Zelf aan het werk!

• Breng de mogelijke problemen/drempels in beeld

• Formuleer een antwoord op onderstaande vragen over samenwerken:

Waarom werk je samen?
Met wie werk je samen?
Hoe zet je de samenwerking op?

• Hoe doorverwijzen?
• Hoe opvolgen?
• Hoe communiceren?

Hoe onderhoud je de samenwerking?



onvoldoende 
kennis

financiële 
(on)mogelij

kheden

praktische
(on)mogelijk

heden

emotionele
'situatie'

concurrerende 
waarden,  

gewoontes & 
zorgen

• 6 UNIVERSELE
maatregelen

• PROPORTIONEEL in 
te zetten naargelang 
de nood van de 
patiënt 

1. Zet de COMMUNICATIE-lijnen open

2. Help FINANCIËLE DREMPELS 
overstijgen

3. Voorzie een VANGNET

4. Zet je sterkste wapen in: eigen 
CONSULTATIE

5. Schakel het BESTAANDE AANBOD in

6. Benut je PRAKTIJKORGANISATIE

Hoe kan je hiermee aan de slag? 



bewuste, 
geïnformeerde 

keuze

onvoldoende 
kennis

financiële 
drempels

praktische 
drempels

emotionele 
drempels

concurrerende waarden , 
gewoontes & zorgen

moeite om afspraak 
te maken

zorg voor psychotische 
zoon

schaamte over eigen 
falen, obees
lichaam, slechte 
conditie  

taalbarrière –
afhankelijkheid van 
tolk

taalondersteuning

proactief 
opvolgcontacten voorzien 
bij patiënten met hoog 
medisch risico

flexibiliteit in het 
afsprakensysteem

Drempels en hun mogelijke oplossing

ruimte voor 
emotie in de 
consultatieruimte

verwijzen naar 
welzijnsorganisaties

mensen zijn vaak 
niet op de hoogte  
dat deze medicatie 
levenslang dient 
genomen te worden

kennis peilen en  
blijven herhalen

de kost voor 
geneesmiddelen 
kan gauw oplopen

de kost van een 
raadpleging voor 
opvolging en 
herhaalvoorschrift
en kan een 
drempel vormen

prijsbewust 
werken

verwijzen naar DMW 
voor tussenkomst 
medische kosten

verwijzen naar 
welzijnswerk voor 
ondersteuning

protectieve effect 
van bewegen op 
hart- en 
vaatziekten is vaak 
niet gekend

verwijzen naar VPK voor 
extra uitleg op maat  
(bijlage 89)

cultuursensitief 
werken



bewuste, 
geïnformeerde 

keuze

onvoldoende 
kennis

financiële 
drempels

praktische 
drempels

emotionele 
drempels

concurrerende 
waarden , gewoontes 

& zorgen

Drempels en hun mogelijke oplossingen

geneesmiddelen 
worden vaak 
vergeten, zeker die 
geneesmiddelen 
waar men geen 
voordeel van 
ervaart

mensen hebben over het 
algemeen een weerstand 
tegen veel geneesmiddelen 
nemen

deze preventieve 
geneesmiddelen kunnen 
bijwerkingen geven die 
patiënten liever vermijden

therapietrouw 
ondersteunen

inschakelen 
thuisverpleging

kennis peilen en  blijven 
herhalen, uitleggen 
belang van goede 
therapietrouw en werking 
medicatie

lidmaatschap 
sportclubs, 
sportlessen, 
toegang 
zwembaden, 
noodzakelijke 
sportuitrusting- en 
kleding kunnen 
veel kosten

verwijzen naar 
sportdienst 
gemeente, 
mutualiteit

niet-competitief 
sport-aanbod is 
beperkt

BOV
Bewegen Op 
Verwijzing



K&G

PERSOON
CLB

Dienst 
preventie op 
het werk Centrum voor 

Kankeropsporing

Vaccinatie
campagne

HUISARTS

Leefstijl
campagne

Specialist

Specialist

Diëtist

Tabakoloog

Rol huisartspraktijk/VPK in inter-organisationele samenwerking

CAW
OCMW

Mutualiteit

thuishulp/verpleging

Huisartspraktijk = belangrijke schakel



Samenwerken en 
sociale kaart ?!?!

• Organiseer zorg in multidisciplinaire 
teams in de eerste lijn

• Veilige en effectieve triage-systemen 
leiden mensen naar de juiste professional 
in het team

• Geïntegreerde teams zorgen voor een 
holistische benadering om fysiek, mentaal 
en sociaal welzijn te verzekeren

• Succes hangt ook af van een goed 
geïnformeerde patiënt die gezond leeft en 
toegang heeft tot (buurtgerichte) 
voorzieningen



Sociale kaart

- Verschillende diensten op verschillende niveau’s

- Federaal

- Vlaams

- Lokaal

- Professionele/niet-professionele hulp

• Voorbeelden:

• https://www.desocialekaart.be/

• http://www.zorgzoeker.be/

https://www.desocialekaart.be/
http://www.zorgzoeker.be/


Sociale kaart…

• Sociale kaart = doel op zich?

 Doorverwijzen

 Samenwerken

 Geformaliseerd?

 Ad hoc?

 Nood = sociale kaart 3.0

 Nood aan basissamenwerking:
 Thuisverpleegkundige

 Gezinszorg

 CAW

 OCMW

 DMW



Doorverwijzen → EVIDENT?

- Opbouw vertrouwensrelatie

- Vertrekken vanuit de wens van de patiënt
- Wat wil de patiënt?
- Bij welke organisatie/strekking?
- Omgaan met vooroordelen van de patiënt tov een organisatie

- Aandacht voor begeleiding bij doorverwijzing (cfr proportioneel universalisme)

- Ken de werking van een dienst, niet enkel de dienst.



Kennismaken

Met wie werk jij samen? En waarom?

Hoe heb jij dat opgebouwd? 

Hoe onderhoud jij jouw netwerk? 

Hoe divers is jouw netwerk? 

ZORG vs WELZIJN
?

Kennismaken



Stap 2

(zorg) Plan 
opstellen



Omzetten naar de dagelijkse praktijk?

• Positieve gezondheid (doelgerichte zorg)
• Centrale vraag: ‘What matters really to you?’ ‘What would you like to change?’ 

https://www.mijnpositievegezondheid.be/tools/de-test

• Implementeren contextvragen binnen eigen consult
• Algemeen

• Zipster

• http://demo.zipster.care/

• Actief over heel Vlaanderen (afhankelijk van de postcode, gekoppeld aan ELZ) 

• Voeg een VPK toe aan de praktijk

• Specifiek voor Antwerpen:
• ZIHP

• Coaching

https://www.mijnpositievegezondheid.be/tools/de-test
http://demo.zipster.care/


Positive Health





Praktische tools in de huisartspraktijk

• Voorbeeld
• Aangepast diabetesprotocol (of ander)

• Steekkaart 
• Voorbeeldvragen

• Acties gekoppeld aan protocol
• Z-coderingen in dossier, opnemen in Suhmer?
• Geschikte communicatiekanalen

• Siilo, Mediris Multi, Mail, telefoon,…

• Vorming kwetsbaarheid (Domus Medica)
• Kleinschalige ontmoetingsmomenten
• Zipster

file:///C:/Users/oa44531/Desktop/8 oktober/20200116_Vragen_kwetsbaarheid_huisarts.docx
file:///C:/Users/oa44531/Desktop/8 oktober/20200305_Diabetesprotocol_incl_kwetsbaarheid.xlsx


Z-coderingen ICPC

• Z-codes
• ICPC codes: medische codes en sociale codes

• https://www.nhg.org/themas/publicaties/icpc-online

Voorbeelden van Z-codes

• Z01: financiële problemen

• Z04: problemen met sociale/culturele aanpassing bv taal

• Z07: probleem met opleiding (beperkte gezondheidsvaardigheden)

• Z11: probleem met ziek zijn

• Z29: afhankelijkheid van anderen

• …

https://www.nhg.org/themas/publicaties/icpc-online


Z-coderingen ICPC



Zelfredzaamheidsmatrix 

• ZelfRedzaamheidMatrix
• Vragenlijst functioneren patiënt

• 13 domeinen 



(Zorg)Plan opstellen

Hoe wordt een (interprofessioneel) zorgplan opgesteld, opgevolgd, aangepast, …? 

Heb je ook een plan voor jouw praktijk als praktijk? Waar wil je voor staan, welke(/hoe) 
zorg wil bieden?

Hoe worden gegevens verzameld? 

Hoe houden jullie rekening met alle gegevens (eerste lijn, tweede lijn, andere, …)?

PATIENT vs CLIENT
?

(zorg) Plan 
opstellen



Stap 3

Reflectie en 
evaluatie



Spreek je als team dezelfde taal? 

Spreek goed af wat je rol 
kan/mag zijn!

Stem de procedures goed af!

Teamdoelmatigheidstheorie

Procedures

Interprofessionele relaties

Rollen

Doelen



Reflectie en evaluatie

Hoe worden bestaande interprofessionele samenwerkingen besproken? 

Hoe wordt dit met de patiënt besproken? 

Hoe bespreek je conflicten? 

Hoe gaan jullie met elkaar om …?

PATIENTperspectief
vs

CLIENTperpectief
?

Reflectie en 
evaluatie



Stap 4

Ethisch 
handelen



Ethisch handelen

Hoe worden moeilijke beslissingen genomen in complexe interprofessionele casussen? 

Wat wordt het ingepland qua opvolging? 

Wie is contactpersoon voor wat, … ? Waar en hoe worden dergelijke zaken besproken?

biopsychosociaal
vs

context
?

Ethisch 
handelen



Stap 5

Communiceren



Hoe wordt informatie gedeeld met andere disciplines? 

Wat met registratie van jouw gegevens voor andere disciplines? 

Weet je dan genoeg bv na een wachtdienst? Waar loopt het mis, wat loopt goed? 

DELEN 
vs

VERDELEN
?

Communiceren

Communiceren



Bedankt!
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