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Het domein gezondheidzorg staat voor een nieuwe uitdaging. Het paradigma verschuift
van cure naar care, met een nieuwe definitie van gezondheid. Niet de ziekte van de
patiënt, maar het functioneren van de burger staat centraal. Dit vraagt om andere keu-
zes en opvattingen binnen zorg en welzijn. De landelijke discussie over de zorgprofessio-
nal van de toekomst is volop aan de gang. 

Deze paradigmashift met landelijke discussie leeft uiteraard ook sterk binnen de HU-
opleidingen Gezondheidszorg en leidt tot de vraag: wat is onze visie op de zorgprofessi-
onal van de toekomst en wat betekent dit voor de manier waarop we zorgprofessionals
nu en later opleiden? Het nieuwe casco geeft antwoord op deze vraag. Het biedt een
nieuw en verbindend ontwikkelperspectief voor ons als HU-opleidingen Gezondheidszorg,
door nieuwe actuele en bestaande bekende thema’s in samenhang te beschrijven en zo
te komen tot een gemeenschappelijke HU-visie op de zorgprofessional. De keuzes in het
casco versterken het profiel van onze studenten als bekwaam T-shaped zorgprofessional,
opgeleid vanuit vijf basisprincipes. Het specialisme blijft de identiteit van het beroep,
maar wordt versterkt door het ontwikkelen van een aantal generalistische bekwaamhe-
den waarmee de kwaliteit van leven van burgers in het contact met de door ons opgelei-
de zorgprofessionals wordt ondersteund. Een prachtige en krachtige visie, geschreven
door collega’s uit de instituten Bewegingsstudies, Paramedische studies en
Verpleegkundige studies, in samenwerking met instituutsdirecteuren, lectoren, interne en
externe deskundigen, onder regie van het programma Onderwijsinnovatie.

Met de nieuwe visie op de zorgprofessional in dit casco kijken we over de grenzen van
maatschappelijke domeinen en beroepsdomeinen heen. Het vraagt om een nog inten-
sievere samenwerking tussen HU, beroepspraktijk en onderzoeksveld. En ook tussen de
drie instituten Gezondheidszorg, de HU-opleidingen Gezondheidzorg, Welzijn,
Techniek/Life sciences, Economie en Onderwijs. Ook de aansluiting tussen mbo en hbo
krijgt met de nieuwe HU-visie op de zorgprofessional een nieuwe impuls. Alles bij elkaar
een inspirerende uitdaging, die de HU-opleidingen Gezondheidszorg gestalte gaat
geven.

Harm Drost
Faculteitsdirecteur Hogeschool Utrecht

WOORD VOORAF
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Onder invloed van de toenemende vergrijzing en daarmee een jaarlijks stijgend zorg -
volume is er steeds meer aandacht voor gedrag en gezondheid en de eigen verantwoor-
delijkheid van de burger hierin. Door de paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg
van cure naar care is een brede discussie ontstaan over de definiëring van gezondheid.
Die discussie leidde tot een nieuwe definitie van gezondheid. Dit alles heeft invloed op
het formuleren van beleid in de zorg, beslissingen in de financiering van onderzoek,
(samen)werken in gezondheidszorg/welzijn en het opleiden van zorgprofessionals.
De definitie was: 

“Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en
niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek” (WHO, 1948).

De kritiek op deze WHO-definitie luidde: te statisch, te veel focus op ziekte en zorg en
te weinig op gedrag en gezondheid. Het streven naar een toestand van compleet wel-
bevinden werkt medicaliserend voor met name chronisch zieken.
De nieuwe definitie is:

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren
in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezond zijn
betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten
te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk” (Huber et
al., 2011).

In deze nieuwe definitie staat niet het verhelpen van de ziekte of aandoening centraal,
maar het functioneren/participeren, de veerkracht en de eigen regie van de burger.
Daarmee gaan we van patiëntperspectief naar burgerperspectief (Kaljouw, 2015).

WAAROM EEN CASCO ZORGPROFESSIONALS
OPLEIDEN VOOR NU EN LATER?

1
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Het casco Zorgprofessionals opleiden voor nu en later biedt HU-opleidingen Gezond -
heidszorg een nieuw ontwikkelperspectief. Dit op basis van de landelijke discussie en
ontwikkelingen in gezondheidszorg/welzijn over de zorgprofessional van de toekomst.
Ook is het casco bedoeld om inzichten en resultaten van ondewijsinnovatieprojecten
binnen  HU-instituten Gezondheidszorg  over de nieuwe zorgprofessional te borgen. 

Opbouw van het casco

Het casco bestaat uit drie delen. Aan de basis ligt deel I Visie op de zorgprofessional.
Dit bevat richtinggevende uitspraken over het profiel van de ‘nieuwe’ zorgprofessional
en geeft antwoord op de vraag: waartoe leiden we op? Vanuit deze visie worden in deel
II kaders geformuleerd voor toetsprogramma’s en in deel III kaders voor onderwijs -
programma’s. Deze volgorde sluit aan bij de ontwikkeling die de HU doormaakt van
onderwijsorganisatie naar toetsorganisatie, en bij de opdracht leerresultaatgericht te
gaan ontwerpen, met het toetsen als vertrekpunt en niet als sluitstuk van onderwijs. In
deze beknopte versie van het casco gaan we alleen in op deel I Visie op de zorgprofessi-
onal. Deel II en III zijn nog in ontwikkeling en daarover staat in de uitgebreide versie van
het casco meer.

DOEL EN OPZET CASCO ZORGPROFESSIONALS
OPLEIDEN VOOR NU EN LATER

2

Deel III. 
Onderwijsprogramma’s 
(in ontwikkeling) 

Deel II. 
Toetsprogramma’s
(in ontwikkeling)

Deel I. 
Visie op zorgprofessional
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Gekozen thema’s
We beschrijven de visie op de zorgprofessional aan de hand van zes thema’s (zie figuur)
en de relatie met de CanMEDS. De keuze voor deze thema’s komt voort uit landelijke
discussies (zoals het thema Generalist/specialist), uit lopende projecten binnen
 onderwijsinnovatie FG (zoals het thema Interprofessioneel samenwerken, binnen het
onderwijsinnovatieproject IPS-opleidingen op koers voor zorgberoepen anno 2020), en
uit wensen van instituutsdirecteuren (zoals het thema Reflective practitioner). De bemen-
sing van de thema’s is ingevuld in samenspraak met de instituutsdirecteuren en heeft
geresulteerd in themagroepen met een themaleider en leden uit de instituten.

Zes thema’s binnen de visie op de zorgprofessional 

Samenhang tussen de thema’s
Kenmerkend voor de visie op de ‘nieuwe’ zorgprofessional is dat deze nieuwe professio-
nals niet alleen kijken naar gezondheidsklachten vanuit het eigen specialistische referen-
tiekader, maar zich ook verplaatsen in referentiekaders van de ander, om zo het functio-
neren en participeren van burgers te ondersteunen (zie Thema 4 Generalist/specialist).
Die ander kan zijn de burger, zorgprofessionals van andere disciplines, de buurt, de
gemeente en/of de regio. Om dit te bereiken is een gemeenschappelijke visie op
gezondheid en taal nodig (zie Thema 6 Verbinding zorg/welzijn). Daarin werken

CanMEDS

CanMEDS
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VISIE OP DE ZORGPROFESSIONAL: 
THEMA’S EN BASISPRINCIPES 

3

Verbinding 
zorg/welzijn

Ondernemen

Interprofessioneel
samenwerken

Reflective 

practitio
ner

Zorgtechnologie

Generalist/specialist

Deel I. 
Visie op de 

zorgprofessional
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 zorg professionals samen rondom één zorgplan op maat (zie Thema 7 Interprofessioneel
samenwerken). Ze zien, grijpen en verzilveren kansen (zie Thema 8 Ondernemen) en ze
maken gebruik van mogelijkheden die zorgtechnologie biedt (zie Thema 9 Zorg -
technologie).
Nodig hiervoor is een kritische, lerende en onderzoekende houding (zie Thema 5
Reflective practitioner). Een andere voorwaarde is dat de zorgprofessionals uitgaan van
dezelfde basisprincipes wat betreft de relatie burger-zorgprofessional.

Basisprincipes relatie burger – zorgprofessional
Op basis van analyse van sleuteldocumenten in de landelijke discussie over zorg/welzijn
en feedback van interne en externe deskundigen, hanteren we als HU-opleidingen de
volgende vijf basisprincipes in de relatie tussen de zorgprofessional en de burger met
een zorgvraag (zie ook de figuur hieronder):

•    Eigen regie/zelfmanagement (rol): van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De burger is
eigenaar van de eigen gezondheid en neemt hierin de regie. Zorgprofessionals
ondersteunen burgers in het oppakken van deze actieve rol door “niet te zorgen
voor… en over te nemen, maar te zorgen dat … en mensen op weg helpen”
(Gruijter, 2014). Dit vraagt een andere attitude en een andere benadering van
gezondheidsklachten door burger en zorgprofessional.

•    Functioneren/participeren (intentie): van probleemgericht naar benutten van kan-
sen/mogelijkheden. Zorgprofessional en burger halen energie uit wat (nog) wél kan in
plaats van wat niet (meer) kan, met gebruikmaking van de International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF).

•    Shared decision making (relatie): van besluiten voor, naar gezamenlijk beslissen.
Zorgprofessional en burger zijn partners en werken dialogisch samen. Ze gaan met
elkaar in gesprek over wat de beste oplossingen zijn en beslissen samen over de
zorgbesluiten.

•    Kostenbewuste zorg (financiering): van zorg verlenen omdat het kan, naar zorg verle-
nen omdat het waarde heeft voor het functioneren/participeren van de burger (value
based care). Hierbij past een flexibel financieringsmodel waarin maatwerk mogelijk is
(Kaljouw, 2015).

•    Context (focus): van individugericht naar de individu in zijn omgeving en met zijn sys-
teem als context (wijk, werk, gezin/familie/vrienden, clubs/verenigingen). Gezond zijn,
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blijven of worden doe je niet alleen. Zorgprofessionals benaderen de burger (of groe-
pen van burgers) dan ook in zijn of haar bredere context (NPHF, 2015). Ze zetten
deze context bewust in voor het voorkomen van gezondheidsklachten (context ter
preventie) en/of het verminderen of oplossen van gezondheidsklachten (healing con-
text), om zo het functioneren/participeren te herstellen en/of te bevorderen (Kaljouw,
2015).

Basisprincipes in de relatie burger-zorgprofessional

Kostenbewuste 
zorg 

(financiering)

Eigen regie/

zelfmanagement 

(rol)

Functioneren/participeren (intentie)

Shared 

desicion making 

(relatie)

Context (focus)

Burger

Zorgprofessional
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HU-opleidingen Gezondheidszorg leiden op tot generalistische specialisten.
Generalistische zorg richt zich op het bevorderen van het functioneren/participeren van
de burger via een geïntegreerde aanpak van gezondheidsklachten en via geïntegreerde
voorzieningen. Dit door met kennis van de context complementair samen te werken met
andere zorgprofessionals. Aan de basis hiervan ligt de vakbekwaamheid van elke zorg-
professional voor specialistische zorg, nodig om de gezondheidsklacht goed te kunnen
diagnosticeren en zo nodig te behandelen, indien dit een toegevoegde waarde heeft
voor de burger en de eigen ervaren kwaliteit van leven (value based care)
(Hutschemaekers, 2014; Stavenuiter, 2015; Kaljouw, 2015; Schokker, 2015).

THEMA GENERALIST/SPECIALIST 
(T-SHAPED PROFESSIONAL)

4

De T-shaped professional HU-opleidingen Gezondheidszorg

Zorgtechnologie
Interprofessioneel samenwerken

Ondernemen
Verbinding zorg/welzijn
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• Diagnose, doel,
interventie en
resultaat is een één-
op-één relatie.

• Gericht op die ene
juiste diagnose, nodig
voor het verbeteren
van activiteiten/
functies.

• Robuuste interventies:
weinig contextuele
variatie (protocollen/
richtlijnen).

• Voorkomen dat zorg
ten onrechte wordt
onthouden of wordt
uitgevoerd
(kostenbewuste
zorg/value based
care).

• Toevoegen van brede
contextuele informatie
om van activiteiten via
functioneren te
komen tot 
participatie.

• Gericht op
maximaliseren herstel
in eigen leefomgeving
door het bevorderen
van het zelfhelend
(rest)vermogen.

• Context-sensitieve
interventies.

• Voorkomen dat
burgers onnodig lang
zorg ontvangen (de-
escaleren).



Kenmerken en relatie met CanMEDS

De zorg richten op het bevorderen van het functioneren/participeren (kenmerk 1) door
complementair samen te werken met andere zorgprofessionals en met inzet van genera-
listische competenties (kenmerk 4), is een veelomvattende aangelegenheid. Die raakt
alle zeven competentiegebieden van de CanMEDS. Van de generalistische specialist
wordt in vergelijking met de specialist meer bekwaamheid gevraagd in het samenwerken
met welzijnsmedewerkers en zorgprofessionals van andere domeinen. Pas dan is het
mogelijk samen met de burger en met kennis van diens context passende zorgbesluiten
op maat te nemen.

De kern van het vakinhoudelijk handelen (CanMEDS competentiegebied 1) is het toepas-
sen van specialistische diagnostiek en diagnostiek met kennis van de context (kenmerk
2) en met respectievelijk robuuste en context-sensitieve interventies (kenmerk 3). Dit ver-
eist de juiste communicatie met de burger en/of diens omgeving (CanMEDS competen-
tiegebied 2) voor het verkrijgen van informatie over de gezondheidsklacht en persoonlij-
ke context.
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Kenmerken generalistische specialist

1. Zorg is gericht op het bevorderen van het functioneren/

participeren en helend (rest)vermogen van de burger in de eigen

woon-, leef- en werkomgeving (veerkracht en balans), na geza-

menlijke besluitvorming (shared decision making).

2. Toepassen van specialistische diagnostiek voor die ene juiste

diagnose (convergeren) en diagnostiek met kennis van de brede

context van de burger (divergeren).

3. Gebruik van robuuste interventies (protocollen/richtlijnen) met

weinig contextuele variatie (convergeren) en context-sensitieve

interventies, met kennis van de brede context van de burger

(divergeren).

4. Complementair samenwerken met andere zorgprofessionals voor

het realiseren van geïntegreerde aanpak van gezondheids -

klachten en via geïntegreerde voorzieningen, door het inzetten

van generalistische competenties zoals interprofessioneel

 samenwerken, verbinden zorg/welzijn, ondernemen met

netwerkvaardig heden en zorgtechnologie.

1 t/m 7

1, 2

1, 2

1 t/m 7

1 = Vakinhoudelijk handelen

2 = Communicatie

3 = Samenwerking 

4 = Kennis & wetenschap

5 = Maatschappelijk handelen

6 = Organisatie 

7 = Professionaliteit en kwaliteit

Competentiegebieden CanMEDS
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De zorgprofessional van nu krijgt een mondige, zelfredzamer burger voor zich in de
spreekkamer en krijgt vaker te maken met burgers die zelf de regie in handen willen
houden. Dit vraagt om veranderingen in de visie op en de uitvoering van het beroep van
zorgprofessional. Deze veranderingen vragen van werkveld en opleidingen een kritische
reflectie op vorm en inhoud van de zorgverlening en op de rol van de zorgprofessional
(Kaljouw et al., 2015).

De burger heeft de regie, maar wél binnen grenzen, dus lang niet alles kan. Juist dat
laveren tussen regie geven en overnemen is ingewikkeld. Dit alles vraagt om een
 dialogische relatie tussen zorgprofessional en burger. Dit dialogisch sturingsmodel gaat
uit van partnerschap en een gemeenschappelijke besluitvorming, shared decision making
(Ouwens et al., 2012). Het model past daarmee binnen het construct van Evidence-
Based Medicine (zie figuur). Dit is gebaseerd op het integreren van (1) individuele
 klinische expertise, met (2) het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch
onderzoek beschikbaar is, en (3) de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de burger
als zorgvrager (Sackett et al.,1996).

THEMA ‘REFLECTIVE PRACTITIONER’5

Best available 
clinical evidence

Improved
patient

outcomes

De praktijk van evidence-based practice

The evidence-based medicine triad
(see D.L. Sackett et al, BM) 1996; 312:71-72

Individual
clinical expertise

Patient’s values 
& expectations
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Gezien de toekomstige vraag naar en organisatie van zorg en de maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen, wordt ook een beroep gedaan op andere rollen en
 competenties van de zorgprofessionals. Dit vraagt om een nieuw continuüm van
bekwaamheden en de ontwikkeling van een daarop afgestemd opleidingscontinuüm
voor de gezondheidszorg (Stavenuiter, M. et al., 2015).

Kenmerken reflectieve zorgprofessional

1. Creërend vermogen: individualiseren van de professionele vaar-

digheden in samenhang met de zorgvraag en de contextuele

factoren van de burger.

2. Kritisch reflecterend vermogen: een open houding in de reflectie

op de eigen vooronderstellingen en effectiviteit van de professi-

onele bijdrage aan de zorgvraag.

3. Vermogen tot groei en vernieuwing: nieuwsgierig zijn en willen

weten; synthese tussen de professionele ontwikkeling binnen het

eigen beroepsdomein en/of specialisme en de co-creatie met de

aanpalende professies.

4. Organiserend vermogen: integratie van zorg en welzijn ten

behoeve van een effectief zorgproces.

5. Communicatief vermogen: actief bijdragen aan het dialogisch

karakter van de zorgverlening.

6. Omgevingsgerichtheid: willen delen met anderen en (mede)spe-

ler willen zijn in het zorgveld; functionele aansluiting tussen de

professionele bijdrage aan de zorgvraag en leefwereld van de

burger.

7. Vermogen tot samenwerken: bereid zijn tot perspectiefwisseling;

interprofessionaliteit en shared decision making vanuit de dia-

loog met de burger als zorgvrager.

8. Ondernemend vermogen: gebaande paden durven verlaten en

een eigen richting durven kiezen; kansen zien en pakken en een

vernieuwende rol innemen in het zorgproces.

1, 5, 6, 7

1, 4

1, 3, 4,

5, 7

6

2, 3

1, 3, 5

1, 2, 3, 7

1, 6, 7

1 = Vakinhoudelijk handelen

2 = Communicatie

3 = Samenwerking 

4 = Kennis & wetenschap

5 = Maatschappelijk handelen

6 = Organisatie 

7 = Professionaliteit en kwaliteit

Competentiegebieden CanMEDS

Kenmerken en relatie met CanMEDS
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Zorg en welzijn zijn twee werkdomeinen, twee sectoren. Zorgprofessionals zijn vooral in
de zorg werkzaam en sociaal werkers in beide sectoren.

De diversiteit binnen en tussen beide sectoren is groot. Ook zijn er verschillen tussen
zorgprofessional en sociaal werker in denkkader, aanpak, visie en taal. Belangrijk is dan
ook dat we binnen zorg en welzijn uitgaan van dezelfde visie op gezondheid om te
komen tot afstemming in denkkaders, begrippenapparaat en taal. De nieuwe definitie
van gezondheid met zes dimensies (Huber, 2011) biedt mogelijkheden hiertoe (zie
figuur).

THEMA VERBINDING ZORG/WELZIJN6

Lichaamsfuncties

Mentaal 
welbevinden

Kwaliteit van leven

Dagelijks
functioneren

Zingeving

10

8

6

4

2

0

Sociaal maatsch.
participatie

Zorg

Verzamelnaam voor: ziekenhuizen, ambulancezorg,

GGZ, verpleegtehuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg,

huisartsenzorg/ gezondheidscentra, paramedische

zorg/beweegzorg, eerste-, tweedelijnszorg en overige

zorg.

Welzijn

Verzamelnaam voor: welzijn en maatschappelijke

dienstverlening (WMD), jeugdzorg en kinderopvang

(gezamenlijk ook wel WJK genoemd), rechtsbijstand en

reclassering.

Werkdomeinen zorg en welzijn



We kunnen zorgprofessionals en sociaal werkers in relatie tot de zes dimensies van
gezondheid positioneren (zie tabel hieronder).
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Dimensies van gezondheid (Huber)

Lichaamsfuncties (medische feiten, medische waarne-

mingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie.

Mentaal welbevinden (cognitief functioneren, emotio-

nele toestand, eigenwaarde en zelfrespect, gevoel

 controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie

veerkracht).

Zingeving (doelen of idealen nastreven, toekomstper-

spectief, acceptatie).

Kwaliteit van leven (welbevinden, geluk beleven,

genieten, ervaren gezondheid lekker in je vel zitten,

levenslust balans).

Sociaal maatschappelijk functioneren (sociale en

 communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties,

sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschap-

pelijke betrokkenheid, betekenisvol werk).

Dagelijks functioneren (basis-adl (= activiteiten

 dagelijks leven), instrumentele adl, werkvermogen,

gezondheidsvaardigheden).

Domein

Domein van zorgprofessional.

Domein van sociaal werker en overlap met verpleeg-

kundige GGZ / POH GGZ.

Domein van sociaal werker en afhankelijk van context

zorgprofessional.

Domeinen van zorgprofessional en sociaal werker.

Domein van sociaal werker (kerntaak).

Domein van zorgprofessional en deels van de sociaal

werker.

Positionering zorgprofessionals en sociaal werkers t.o.v. de zes gezondheidsdimensies

Kenmerken verbinding zorg/welzijn

1. De benodigde zorg wordt volgens de zes dimensies van Huber vastgesteld vanuit het perspectief

van het functioneren van de burger. 

2. Zorgprofessionals en sociaal werkers erkennen en respecteren elkaars denkkader en expertise en

ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de burger. 

3. Zorgprofessionals en sociaal werkers werken continu aan (gezamenlijke) expertiseontwikkeling die

de afstemming op elkaars handelen verbetert.

1 t/m 7

2, 3, 5, 6

2, 3, 4, 7

CanMEDS

Kenmerken en relatie met CanMEDS
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Nationaal en internationaal wordt ingezet op interprofessioneel samenwerken in de zorg.
Omdat dit goed aansluit bij de belangen die gelden in de zorg, maar ook bij de com-
plexiteit van de zorgvragen van de burger (WHO, 2010). Interprofessionele samenwer-
king wordt gezien als proces van samenwerking tussen verschillende disciplines, met als
aanleiding de (zorg)vraag van/voor de burger. Het is daarmee een overkoepelende term
waaronder multi-, inter- en transdisciplinaire teams vallen, met als verschil het werken
met een gezamenlijk zorgplan (zie figuur).

Interprofessioneel samenwerken met 1 zorgplan (Tsakitzidis & Royen, 2015)

Interprofessionaliteit analyseert, synthetiseert en harmoniseert de relaties tussen de dis-
ciplines in een gecoördineerd en coherent geheel (Choi, 2006). Van interprofessioneel
samenwerken is sprake wanneer men in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid
een gemeenschappelijke visie en een doelgerichte aanpak ontwikkelt (Rocanglia, 2016;
Vinicor, 1995), zodat de burger goede zorg ontvangt. De zorgonderdelen worden opti-
maal op elkaar afgestemd, doordat zorgprofessionals kennis hebben van elkaars experti-
se en zij regelmatig bijeenkomsten hebben, waarin ze informatie, ideeën en aanbevelin-
gen uitwisselen en elkaar feedback geven (Borgatti & Foster, 2003; Williams & O'Reilly,
1998). De samenwerking verloopt succesvol door wederkerigheidspatronen (Zuidersma,

THEMA INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN7

hulpvrager

individuele disciplines

multiprofessionele samenwerking

zorgplan

hulpvrager

individuele disciplines

interprofessionele samenwerking

zorgplan
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2012). De focus van de samenwerking ligt op het duurzaam stimuleren van gezondheid
en welbevinden, waarbij de burger veerkrachtig kan zijn en zijn eigen regie kan voeren
(Huber et al., 2011).

Voorwaarden voor interprofessioneel samenwerken (Borgatti & Foster, 2003; Williams &
O'Reilly, 1998) zijn het ontwikkelen van de eigen professionele identiteit en het leren
kennen en respecteren van de identiteit van andere zorgprofessionals. Dat wil zeggen:
meer dan alleen weten wat de ander weet en kent. Het bewustzijn van elkaar kan wor-
den gefaciliteerd door de verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen en
informatie te laten delen. Dit heeft een positief effect op het bewustzijn van de bestaan-
de kennis binnen het team en de kennisdeling binnen het team (Cross et al., 2001). Om
echt te kunnen leren van elkaar en de grenzen tussen de disciplines op te kunnen zoe-
ken en verleggen, is het van belang dat zorgprofessionals activiteiten ondernemen om
elkaars identiteit te leren kennen (Anderson & West, 1998; West, 1990). 

Kenmerken interprofessioneel samenwerken

1. In samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid een gemeen-

schappelijke visie en een doelgerichte aanpak ontwikkelen.

2. De zorgonderdelen worden optimaal op elkaar afgestemd door-

dat zorgprofessionals kennis hebben van elkaars expertise. 

3. Bijeenkomsten waarin informatie, ideeën, aanbevelingen uitge-

wisseld worden en er ruimte is voor feedback.

4. Effectief en doelmatig samenwerken, waarbij wederkerigheids -

patronen en succesfactoren worden ingezet voor optimale

samenwerking.

1, 2, 3,

5, 6, 7

1, 3, 4, 7

1, 2, 3,

4, 7

2, 3, 4,

6, 7

1 = Vakinhoudelijk handelen

2 = Communicatie

3 = Samenwerking 

4 = Kennis & wetenschap

5 = Maatschappelijk handelen

6 = Organisatie 

7 = Professionaliteit en kwaliteit
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De gezondheidszorg vraagt om een zorgprofessional die vanuit interesse in de burger en
vakinhoudelijke motivatie kansen ziet (economisch, sociaal, maatschappelijk) voor de
 burger én het bedrijf waarvoor hij werkt. Dit is nodig om tijdig en dynamisch te kunnen
reageren op de steeds sneller veranderende zorgmarkt. Wanneer een zorgprofessional
na het zien van kansen vervolgens kansen grijpt, toont hij het vermogen processen, pro-
ducten en diensten daadwerkelijk tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door een zorgver-
betering te realiseren in afstemming met de burger en in samenwerking met andere
zorgprofessionals, buurtverenigingen, gemeenten. Wanneer een zorgprofessional boven-
dien overgaat tot kansen verzilveren, kan kwalitatieve financieel verantwoorde (duurza-
me) zorg op lange termijn blijven bestaan (zie figuur). Dit kan door niet alleen goede
zorg te bieden en daarmee waarde toe te voegen voor de burger, maar ook door de
(duurzame) financiële waarde van de zorg te vergroten. Dit leidt tot meer gezondheids-
winst, te weten:

•    Gezondheidswinst op individueel niveau. Bijvoorbeeld: een betere afstemming leidt
tot sneller herstel en grotere therapietrouw van de burger (uiteraard afhankelijk van
de aandoening).

•    Gezondheidswinst in het financiële domein. Bijvoorbeeld: een betere afstemming van
het aanbod in de zorg leidt tot minder verspilling en tot kostenbesparingen.

Ontwikkeling ondernemende zorgprofessional (naar: Vereniging Hogescholen, 2015)

THEMA ONDERNEMEN8

Kansen leren
verzilveren

Kansen leren grijpen, 
komen tot de ontwikkeling 

van een product, dienst of proces

Kansen leren zien waarmee je waarde 
(economisch sociaal, maatschappelijk) 
creëert voor jezelf en de omgeving 
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Een ondernemende zorgprofessional is dan ook een professional die gestructureerd en
actiegericht processen op gang kan brengen door kansen te zien, haalbare kansen te
grijpen, te verzilveren en om te zetten in gezondheidswinst.

Inschatten van de zorgbehoefte en het zelfmanagement -

potentieel van de burger.

Marktveranderingen analyseren (overheidsbeleid, zorgstel-

sel, landelijk, regionaal en lokaal, contracten, beschermde

concepten en financieringsstromen). 

Inschatten en op peil houden van het potentieel van de

zorgorganisatie (innovatiekracht), daar waar het gaat om

zorginhoudelijke kennis en vaardigheden van (zorg)professi-

onals, (zorgtechnologische) middelen, activiteiten en inter-

professionele netwerken.

Inschatten van het potentieel van de zorgorganisatie daar

waar het gaat om de bedrijfscultuur en -positionering

Bewustmaking in de zorgorganisatie van relevante ontwik-

kelingen in de gezondheidszorgmarkt, de samenleving en

de zorgbehoefte van de burger. 

Afstemmen met professionals binnen en buiten de zorg,

(zorgtechnologische) middelen en materialen, zodat de

 burger kwalitatief goede zorg ontvangt.

Actiegericht handelen en reflecteren gericht op kosten -

bewuste zorginnovatie.

Haalbare zorginnovaties realiseren bij het nastreven van

gezondheidswinst, waarbij rekening wordt gehouden met

de fit tussen organisatie, burger en overige belanghebben-

den (bedrijfsmodel-denken).

Financiële verantwoording geven op punten die relevant

zijn bij het realiseren van (innovatieve) kwalitatieve gezond-

heidszorgprocessen, -producten of -diensten.

1, 2, 3,

5, 6, 7 

4, 5, 6

4, 5, 6
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Als we uitgaan van de nieuwe definitie van gezondheid volgens Huber (zie paragraaf 1)
kan zorgtechnologie van grote betekenis zijn. Vooral waar het gaat om de mogelijkhe-
den van burgers om met hun gezondheid en/of beperkingen om te gaan.
Zorgprofessionals van de toekomst zijn erop gericht burgers toe te rusten met gezond-
heidsvaardigheden (in het Engels ‘health literacy’) die hen in staat stellen voor hun eigen
gezondheid te zorgen. Veel zorgtechnologie gaat ook uit van deze visie.
Zorgprofessionals zullen moeten leren beschikbare technologieën in te zetten om bur-
gers in de gelegenheid te stellen om goed voor zichzelf te zorgen. Zorgtechnologie is
daarin een middel, en geen doel op zichzelf.

De mogelijkheden van zorgtechnologie als middel nemen in rap tempo toe. Om hier
grip op te krijgen is een definitie van technologie in de zorg nodig. Een term die veel
gebruikt wordt is e-health. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (nu: Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving) is “e-Health het gebruik van nieuwe informatie-
en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en
gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren” (Rijen, 2002). Deze definitie is uit-
gangspunt in dit thema.

Het expertisecentrum voor standaardisatie en e-health NictiZ (Grutters, I., Rest, B. van,
Cath, G.J., 2015) onderscheidt de volgende soorten e-health diensten:
•    in de primaire zorg rondom de burger: diagnose, therapie en begeleiding;
•    in de preventie en voorlichting;
•    in de ondersteuning van de zorg (zoals logistiek, administratie, financiering, dossier-

vorming en kwaliteitsmonitoring).
Voorbeelden zijn: zorg verlenen aan ouderen die door domotica langer thuis kunnen blij-
ven wonen, het geven van online-consulten, het interpreteren van gezondheidswaarden
die de burger meet via zijn mobiele telefoon, het begeleiden van burgers bij online-
behandelingen en de omgang met persoonlijke gezondheidsdossiers. Ook komt het
steeds meer voor dat de burger vaak zelf al informatie verzamelt over zijn gezondheids-
klacht en opties aandraagt voor mogelijke behandeling, wat om een andere attitude van
de zorgprofessional vraagt.

Door ontwikkelingen in de technologie raakt op organisatieniveau de zorg anders
gestructureerd en georganiseerd. De thuisomgeving wordt tevens zorgomgeving en pro-
cessen worden anders ingericht, bijvoorbeeld bij zorg op afstand. Daarnaast heeft tech-
nologie invloed op het soort taken dat wordt uitgevoerd, de diepgang waarmee deze
taken worden uitgevoerd en het beroepsbeeld, dat aan verandering onderhevig is
(Timmer, 2011).

THEMA ZORGTECHNOLOGIE9
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Kenmerken zorgprofessional die zorgtechnologie inzet

1. De zorgprofessional verkent in dialoog met de burger en colle-

ga-zorgprofessionals het bestaande aanbod aan zorgtechnologie

en selecteert de juiste toepassing(en), passend bij de gewenste

doelstellingen in het primair proces. 

2. De zorgprofessional zet zorgtechnologie in om het functioneren

van de burger in de eigen woon-, leef- en werkomgeving te

bevorderen of zoveel mogelijk te behouden, en om de gezond-

heidszorg in het algemeen te verbeteren. Dit in nauwe samen-

werking met professionals binnen andere (zorg)disciplines.

3. De zorgprofessional houdt zijn eigen vakkennis op peil, monitort

vanuit kwaliteitsperspectief het gebruik van technologische toe-

passingen, verricht onderzoek en kan vanuit een kritische blik

verbetervoorstellen doen. 

4. De zorgprofessional levert als onderzoeker of projectlid een

 bijdrage aan het selecteren, (mede)ontwikkelen en/of implemen-

teren van technologische interventies binnen de eigen organisa-

tie(processen), rekening houdend met doelstellingen, kaders en

richtlijnen van diverse belanghebbenden.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3,

5, 7

3, 4, 5, 7

3, 6

1 = Vakinhoudelijk handelen

2 = Communicatie

3 = Samenwerking 

4 = Kennis & wetenschap

5 = Maatschappelijk handelen

6 = Organisatie 

7 = Professionaliteit en kwaliteit
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