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INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN, 

CONTINUÏTEIT EN COHERENTIE VAN 

ZORG IN GGZ TRAJECTEN 

Presentatie:  

belang van het thema 

in het kader van: 

 Het P4P-programma 

 Het derde meerjarige 

programma  

Psychiatrische ziekenhuizen en GGZ-voorzieningen werken in net-

werkverband. Om de kwaliteit van zorg te versterken moet vanuit een 

samenwerkingsperspectief gewerkt worden aan continuïteit en co-

herentie van zorg in de zorgtrajecten. Daarbij speelt intersectorale, 

inter-organisatorische en interdisciplinaire samenwerking een cru-

ciale rol.  

Doelstellingen Voor sectoren, organisaties, interdisciplinaire teams en cliënten: 

 Begrijpen wat concreet bedoeld wordt met coherentie en conti-

nuïteit van zorg in de GGZ en welke indicatoren gebruikt kunnen 

worden. 

 Inzicht ontwikkelen in verwachtingen over zorgdoelstellingen, 

continuïteit en coherentie van zorg  

 Toepassen en integreren van tools om interdisciplinair samenwer-

ken en kwaliteit van zorg te versterken en hoe daarmee de conti-

nuïteit en coherentie van zorg kan gevrijwaard worden 

 Inzicht krijgen hoe cliëntenparticipatie bijdraagt tot continuiteit en 

coherentie van zorg 

 Inzicht verwerven in monitoring van continuïteit en coherentie 

van zorg in zorgtrajecten  

Pedagogische middelen   4 Interactieve workshops (met voormiddag en namiddagsessie) 

voor maximaal 20 deelnemers onder begeleiding van een coach.  

 Voor elke workshop een andere groep deelnemers.  

 1 Seminarie/studiedag waar vrij kan worden ingeschreven met 

max capaciteit van 200 deelnemers.  

 Begeleiding (actie georiënteerd) van interdisciplinaire teams die 

via concrete projecten en gebruik hulpmiddelen de continuïteit 

van zorg voor psychiatrische patiënten willen versterken (via con-

tactpersoon en feedback die tussendoor kan gevraagd worden 

aan coach (projectwerk) 

 Evaluatieformulier  



Strategie om 

impact van de 

opleiding op de 

werkvloer te 

meten  

Kwalitatieve evaluatie volgens de principes van “realist evaluation” van ervarin-

gen en verbeterprocessen en het gebruik van ondersteunende middelen door 

deelnemers aan workshops 

 bevraging bij deelnemers via interviews en focusgroepen voor deelnemers 

aan coaching 

 schriftelijke bevraging van deelnemers die deelnemen aan begeleidingstra-

ject  

Sprekers:  

Naam, functie, 

instituut  

Mark Leys, PhD 

Melissa Horlait, PhD 

Arne Wouters, MSc 

Vrije Universiteit Brussel- OPIH 

Andere sprekers/ begeleiders worden bevestigd  

Specifieke 

doelgroep(en)  

 

Kwaliteitscoördinatoren 

Diensthoofden en leden multidisciplinaire teams van psychiatrische afdelingen, 

psychiatrische ziekenhuizen en netwerken GGZ 

Netwerkcoördinatoren artikel 107-netwerken 

Netwerkpartners  

Type zie-

kenhuis  

Psychiatrische ziekenhuizen, A-diensten, K-diensten, T-diensten 

Mobiele teams netwerken en  GGZ-netwerkpartners  

Data en timing  Workshop 1: 25 april 2019 (9:30-16:30) 

Workshop 2: 23 mei 2019 (9:30-16:30) 

Workshop 3: 26 september 2019 (9:30-16:30) 

Workshop 1: 24 oktober 2019 (9:30-16:30) 

Studiedag: te plannen eerste helft van december: datum te bevestigen  

Plaats  Brussel: VUB of FOD Volksgezondheid 

Andere info Informatie zal ter beschikking worden gesteld via de website FOD.  

Programma  4 Workshops: 

 Voormiddag: focus op inhoudelijke aspecten continuïteit en coherentie van 

zorg en multidisciplinair samenwerken (waar structurele, culturele, finan-

ciële, praktische barrières optreden): focus op analyse van eigen ervaringen.  

 Namiddag: Introductie en oefenen van Tools in oefenworkshops om inter-

disciplinair samenwerken rond continuïteit van zorg te versterken 

1 Seminarie/studiedag: 

 Interactie en uitwisseling van good practices (nationaal en internationaal),  

 Hulpmiddelen om de doelstelling van coherentie en continuïteit te realise-

ren, inclusief de participatie van cliënten en ervaringsdeskundigen  

 Bespreken monitoring en gebruik van tools. 


