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Raamwerk interprofessioneel samenwerken, leren
en opleiden in de gezondheidszorg
Je spreekt over interprofessioneel leren en opleiden als twee of meer professies van, met en over elkaar leren
om tot betere, eﬀectieve samenwerking te komen en daarmee de uitkomsten van de zorg verbeteren1.
‘Samenwerken’ is een van de zeven CANMEDS-rollen waarmee professionals worden opgeleid. Veranderingen in
de zorg en een nieuwe visie op gezondheid2 die gericht is op functioneren, veerkracht en eigen regie van burgers,
vragen om professionals met beroepsspeciﬁeke kennis en vaardigheden, die over de grenzen van de eigen
discipline heen kunnen kijken en goed interprofessioneel kunnen samenwerken 3 .
Dit raamwerk zorgt voor een gezamenlijke visie op interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden. Het is
opgebouwd uit cliëntgebonden onderdelen (werken en overdragen) en cliënt overstijgende onderdelen
((h)erkennen en reﬂecteren). Het raamwerk is bruikbaar ter bevordering van gezondheid en welzijn in de volle
breedte: bij onder wijsontwikkeling in het bachelor- en masteronderwijs, in post-initieel onderwijs en ter
ondersteuning van professionals bij het leren op de werkplek. Er is gekozen voor de term ‘cliënt’; hiermee
wordt - afhankelijk van de context - ook de burger, patiënt, bewoner, zorgvrager bedoeld en altijd in relatie
met diens sociale omgeving.
In het raamwerk is te zien dat de cliënt en zijn omgeving een centrale positie innemen.
Interprofessioneel samenwerken is een middel om te komen tot kwalitatief de beste zorg- en dienstverlening.
De onderdelen van interprofessioneel samenwerken zijn met elkaar verbonden: ongeacht aan welk tandwiel je
draait, zet dat andere elementen van het raamwerk in beweging.
Voorwaarden voor het interprofessionele samenwerken, leren en opleiden zijn een lerende houding,
communicatie-, netwerk- en reﬂectievaardigheden van de individuele professional. Deze vaardigheden zullen
zich gedurende het interprofessioneel (leren) samenwerken steeds verder ontwikkelen. Daarnaast is de context
waarin de samenwerking en het leren plaats vindt essentieel en van invloed op een eﬀectieve interprofessionele
samenwerking en een goed gebruik van het raamwerk. Denk hierbij aan vertrouwen, gelijkwaardigheid, gemeenschappelijk taalgebruik en feedbackcultuur.
Het Raamwerk is tot stand gekomen door samenwerking van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
en het Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN en de Radboudumc Health Academy en afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.
Voor vragen en opmerkingen: ipe@han.nl of ipe.rha@radboudumc.nl
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