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Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 5 Coördinatie en continuïteit 

DOCENTENHANDLEIDING 
 
 

Voorbereidingsopdrachten 
Lees in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland op Palliaweb de onderdelen 
2.5 uit domein 2 over interdisciplinaire palliatieve zorg. Bestudeer ook relevante 
begrippen uit het begrippenkader. Meer informatie over het kwaliteitskader vind je 
op Palliaweb 
 

Doelstellingen 
De student kan: 

− Het onderscheid tussen multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken 
benoemen. 

− Benoemen uit welke betrokkenen een interdisciplinair team bestaat en wat de 
rol van generalistische zorgverleners, specialistische zorgverleners, vrijwilligers, 
hoofdbehandelaar, centrale zorgverlener en wettelijk vertegenwoordiger hierin 
zijn. 

− De definitie (of standaard) van en criteria voor interdisciplinaire palliatieve zorg 
uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg omschrijven. 

 

Literatuur 
Bronnen gebruikt bij lesmateriaal:  
 
Landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg 
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg 
is; ‘Wat vinden wij als vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, 
zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland 
moet zijn’. 
https://palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-
deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf 
 
Begrippen en definities van interdisciplinair werken 
José Huibers, Margreet Luitwieler, Nicole Martinot & Anneke Meijers. Docenten 
interfaculteit ArtEZ Hoge School voor de Kunsten, Arnhem 2010-2012  
 
Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg 
Giannoula Tsakitzidis | Paul Van Royen, jaartal 2012. ISBN nr. 9789034194572 
 
Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 - interprofessioneel model  
 
Deze materialen zijn te vinden in de map ‘Inspirerende onderwijsmaterialen 
rondom coördinatie en continuïteit’ 

https://palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf
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Achtergrondinformatie bij de presentatie ‘Interdisciplinair 
samenwerken’ 
 
Dia 1:  Wat is interdisciplinaire zorg?   
Klassikaal kort laten reageren:  
Wat is het volgens jullie interdisciplinair?  
Noem eens een voorbeeld hoe jij in je vrije tijd interdisciplinair bezig bent. 
Wat is het verschil met multidisciplinair?  
 
Om adequaat en effectief te kunnen inspelen op de complexe problematiek van 
mensen volstaat één professional of één zorgaanbieder niet. Het is van belang dat 
er wordt samengewerkt. Integrale en interdisciplinaire samenwerking is van belang. 
 
Dia 2-4: Begrippen multi, -inter- en intradisciplinair.  
Hierna de volgende dia’s laten zien. 
Herkennen we wat we hebben gezegd?  
Bijzonder is dat dit een onderzoek is vanuit de kunsteducatie; ARTEZ  
Toevoeging van interdisciplinaire ter informatie en overdenking.  
Bron: ArtEZ  
 
Dia 5: Schematische weergave van het verschil tussen multi- en interdisciplinair.  
 
Dia 7: Toepassen op de eigen praktijk  
Aan de hand van het schema uit ArtEZ uit Arnhem (mogelijk uitdelen van het 
schema) de studenten in viertallen proberen te laten kijken waar het team waar zij 
werken of stagelopen staat. Welke disciplines zijn erbij betrokken? Denk hierbij ook 
aan generalisten, specialisten etc.  
Studenten laten kijken naar wat hen opvalt aan het verschil tussen multidisciplinair 
en interdisciplinair (en mogelijk transdisciplinair). 
 
Let op: de meeste teams werken nog niet interdisciplinair. 
 
Dia 8: Interdisciplinair werken  
Model uit Onderwijsraamwerk 2.0 van het O2PZ-programma.  
 
Dia 9: Tips  
Eventueel.  
Bron: Movisie.  
 
Dia 10: Vragen  
 
 
 

https://www.o2pz.nl/actueel/nieuwsartikelen/1660819.aspx?t=Onderwijsraamwerk-Palliatieve-Zorg-20-voor-mbo-en-hbo-klaar-voor-implementatie
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Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  

https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/coordinatie-en-continuiteit-(keuzedeel-mbo)
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