Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord

Een goed multidisciplinair overleg zorgt voor
betere zorg en meer werkplezier
Foto: Deelnemers van het MDO Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord.
V.l.n.r. Emmoniek Huijnen, Marij Schielke, Cicely Goossens, Miriam Jeurissen, Simon Kleijkers.

Doelmatige, wijkgerichte
zorg staat of valt met
goed georganiseerd
multidisciplinair overleg
(MDO), weten ze bij het
Gezondheidscentrum (GC)
Hoensbroek-Noord al jaren.
“Ons wekelijks MDO GGZ
en ouderenzorg verbetert
de zorg, spaart veel tijd en
vermindert stress”, aldus
praktijkondersteuner (POH)
Emmoniek Huijnen. De
Quickscan Interprofessionaal
Samenwerken leverde
het progressieve
gezondheidscentrum nieuwe
tips en tricks op om het
overleg nóg strakker te
organiseren.

Of de zorgkwaliteit verbetert door structureel overleg tussen zorgverleners
van diverse pluimage is al lang geen vraag meer, maar een feit. Het MDO
verovert de hele zorgwereld. Overleg met meerdere zorgdisciplines is hard
nodig omdat de zorgvraag explodeert. Helemaal in de sterk vergrijsde,
sociaal kwetsbare regio Oostelijke Zuid Limburg.

MDO FUNDAMENT WIJKGERICHTE ZORG
Het is niet zo gek dat huisartsen van het GC Hoensbroek-Noord al een MDO
introduceerden lang voordat het een toverwoord werd. Met multidisciplinaire
zorg waren ze hun tijd sowieso ver vooruit. “De sluiting van de mijnen was
een halve eeuw geleden aanleiding om huisartsenzorg anders in te richten”,
blikt POH Emmoniek Huijnen terug. “Huisartsen merkten dat lang niet alle
klachten waarmee oud-mijnwerkers zich meldden lichamelijk waren. Als een
van de eerste praktijken in het land organiseerden ze daarom onder meer
huisartsenzorg, ouderenzorg, wijkzorg, fysiotherapie en GGZ onder één dak.
De laatste twintig jaar voeren we wekelijks een MDO GGZ en ouderenzorg. Nu
kunnen we niet meer zonder. Het MDO is een belangrijk fundament van onze
wijkgerichte, doelmatige en persoonsgerichte zorg.”

LAAGDREMPELIG CONTACT TUSSEN ZORGVERLENERS
Sommige huisartsen vrezen een MDO, omdat ze bang zijn dat het juist meer
in plaats van minder tijd kost, en meer stress. Huisarts Simon Kleijkers van GC
Hoenbroek snapt de koudwatervrees. Maar zelf ziet hij alleen voordelen. “Zo
heb ik heel laagdrempelig contact met andere zorgverleners van thuiszorg,
maatschappelijk werk, ggz, fysiotherapie, noem maar op. Je kent elkaars
gezicht, weet wat je aan elkaar hebt en de uitwisseling van ervaringen heeft
een lerend effect.”
“Tijd spaar ik vooral doordat we vanuit het overleg proactief handelen. Met
de wijkverpleegkundige palliatieve zorg maak ik bijvoorbeeld afspraken over
medicatie in de laatste fase. In de praktijk kan dat op een vrijdagmiddag tien
telefoontjes schelen. Maar nóg belangrijker is dat patiënten sneller betere zorg
krijgen.”

“De frisse
blik van een
buitenstander
leverde ons tips
en tricks op om
het overleg te
perfectioneren.”

MESSCHERP ORGANISEREN
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Marij Schielke, verpleegkundige palliatieve zorg, vult aan: “Een andere nieuwe
regel is dat de inbrenger van een casus naast de naam en geboortedatum van
de patiënt altijd relevante informatie geeft over het te bespreken probleem.

SAMEN WERKEN AAN DE HUISARTSENPRAKTIJK
VAN DE TOEKOMST
In de proeftuin MijnZorg werken veertien PlusPraktijken met hulp van
onder meer zorgverzekeraar CZ en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg aan
de huisartsenpraktijk van de toekomst. Wijkgerichte zorg is een belangrijk
speerpunt. Dat kan niet zonder een goed functionerend multidisciplinair
overleg. De Quickscan Interprofessionele Samenwerking is een initiatief van
de samenwerkende zorgpartijen binnen die proeftuin MijnZorg. Doel van de
proeftuin is om de zorg in de Oostelijke Mijnstreek te verbeteren en betaalbaar

5 tips

voor een
soepel MDO

te houden. En uiteindelijk de grote gezondheidsverschillen met de rest van het
land te verkleinen.

Hoe organiseer je een soepel MDO? Vijf tips
van onderzoeker Jerome van Dongen, van ZUYD
Hogeschool uit de Quickscan Interprofessionele
Samenwerking
1

Leer elkaar kennen! Wees je bewust van 		
elkaars context, verwachtingen en rol.

2

Ontwikkel een gezamenlijke visie op
interprofessionele samenwerking in het
MDO.

3

Zoek naar een passende werkstructuur,
procedure en rolverdeling.

4

Benoem een bekwame en gemotiveerde
voorzitter.

5

Zet teamreflectie op de agenda en
besteedt aandacht aan de interactie en
groepsdynamiek.

