
Onderwijs Radboudumc HA-SO-KG 

Eerstelijnsgeneeskunde & 

Opleiding klinische geriatrie 



Dag Programma 9.30 – 16.45u 

• Negatieve brainstorm 
  
• Samenwerken: geen bal aan?! 
  
• ‘Speeddate met experts’  
 
• Gezamenlijke lunch 
  
• Gezamenlijke consultatie  
  
• Overzicht 
  

 



Leermiddel: ‘Negatieve brainstorm’ 

• Provocatieve oefening  
• Kansen  
• Beeldvorming/ aannames 



Leermiddel: ‘Ballen oefening’ 

Leerdoelen: 
• Aios leert zijn eigen samenwerkgedrag ervaren, 
  en wat wel/ niet effectief is voor optimale IPC 

 
Aios kan antwoord geven op vragen: 
• Hoe gedraag ik me in samenwerking met andere disciplines? 
• Wat is hierin wel/ niet effectief? 
• Hoe gedragen anderen zich? 
• Welk effect heeft dit gedrag op de IP samenwerking? 
• Wat is er nodig voor een goede/ optimale samenwerking? 



Speeddate: meet the expert 

Fysio, Edoma, Wijkvpk, SO, …. 



‘netwerk’ lunch 



De gezamenlijke consultatie 
      Voorbereidingsopdracht: 
 
• De aios HA vraagt om advies/consult van de collega aios SO of KG bij een 

patiënt met complexe problematiek in de thuissituatie of in het 

woonzorgcentrum  
 

• De aios HA en aios SO of KG bezoeken samen de patiënt (waarbij de aios 

SO of KG ook kennismaakt met de mantelzorgers en/of zorgverleners in het 
woonzorgcentrum). 
 

• Aios SO of KG voert het consult uit aan de hand van een gerichte 
vraagstelling 

 

 
 



Leermiddel: gezamenlijke consultatie 

Leerdoelen 
• Samenwerking met andere professies,omtrent echte patiënt. 
• Andere discipline aan het werk zien, rol & expertise leren 

kennen. 
 
• Effectieve consultatie: 
• Een goede consultvraag formuleren. 
• Goed advies geven, wat uitvoerbaar is voor de andere discipline. 

 
• Feedback vragen en geven. 
• Verwachtingen uitspreken: wat heb je nodig om goed met de 

andere discipline te kunnen samenwerken (voor optimale zorg 
aan pt) 



overzicht 

 
Wanneer HA / SO / KG? 
 aanvulling/ overlap/ onderscheid 



Evaluatie ‘ervaring van Aios KG’ 
• ……Om de zorg omtrent deze fragiele patiëntengroep 

(kwetsbare ouderen) zo goed mogelijk te kunnen organiseren 
is het van belang te weten wat je als collega’s aan elkaar hebt 
en wat je van elkaar kunt verwachten. 
  
 

• Deze tweedaagse IP samenwerking is een goede toevoeging 
om meer inzicht te krijgen in elkaars werkgebied.  
 

 
• Hierdoor komt er meer begrip en verbetert de samenwerking 

tussen de eerste en tweede lijn waardoor de zorg rondom de 
(kwetsbare) ouderen geoptimaliseerd wordt. …… 
 



Quotes van Aios 
• “Ik ga straks in mijn eigen praktijk een SO bij MDO 

uitnodigen. Een HA werkt reactief, met een SO erbij 
kan ik preventiever werken””- Aios HA 
 

• “Ik had geen goed beeld wat er in de 1e lijn mogelijk 
is, nu ik dat weet kan ik betere adviezen geven na 
ontslag van pt uit zkh” –Aios KG 
 

• “We hebben allen een eigen visie en werkwijze, het is 
nuttig om dit van elkaar te kennen, dan weten we hoe 
we elkaar kunnen aanvullen”- Aios SO 



Quotes van Aios 

• “Ik had geen idee wat een SO en KG precies doen en 
wat het verschil was tussen die twee. Nu kan ik veel 
beter doorverwijzen en samenwerken”- Aios HA 
 

• “We moeten niet elkaars concurrenten zijn, maar 
elkaars samenwerkpartners. Het is goed om je sociale 
kaart te kennen (formeel en informeel)”- Aios KG 
 

• “We hebben nu elkaars vakgebied leren kennen en 
weten elkaars rol en perspectief te waarderen, dat is 
belangrijk voor goede samenwerking”- Aios SO 
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