Factsheet Interprofessionele training in de wijk
Om de samenwerking in de wijk te versterken, hebben de
Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en
Stichting Volte, in cocreatie met het veld en de doelgroep
(professionals in de wijk) een interprofessionele training ontwikkeld
voor professionals van het medische en sociaal domein in de wijk.
De training wordt op wijkniveau aangeboden en omvat een mix
tussen online, face-to- face en on the job leren.

Met proactieve ouderenzorg worden problemen in de zorg voor en de
ondersteuning aan kwetsbare ouderen vroegtijdig gesignaleerd, waardoor
het mogelijk is om hier tijdig op in te spelen. Deelnemers leren van en met
elkaar hoe de samenwerking in proactieve zorg aan thuiswonende
kwetsbare ouderen beter kan en wat daarvoor nodig is.
De thema’s rolidentiteit, communicatie en visieontwikkeling vormen de
basis van de training van waaruit de leerdoelen zijn geformuleerd (zie box
1).

Box 1. Leerdoelen van de training
De training
omvatte een
tijdsinvestering
van zestien uur en
was verdeeld over
zes weken,
waarbij face-toface bijeenkomsten
afgewisseld
werden met online
leermomenten en
on the job leren
(zie figuur 1).

Figuur 1. Overzicht van de training interprofessionele samenwerking proactieve ouderenzorg
In totaal namen 22 professionals vanuit de wijk deel aan de training (zie tabel 1). De training heeft in 3 wijken van Utrecht
plaatsgevonden waarbij in elke wijk steeds 7-8 professionals deelnamen.
De inhoud van de training werd in 81% van
de professionals als leerzaam ervaren, en in
18% een beetje leerzaam. Of de training
bijdraagt aan een betere interprofessionele
samenwerking in de wijk werd gemiddeld
beoordeeld met een 7.7.
Ongeveer 95% van de deelnemers gaf aan
in staat te zijn om het leerrendement van de
training toe te kunnen passen in de praktijk.
In het algemeen beoordeelden de
deelnemers de training met een 7.6 (zie
tabel 2).
Professionals

Aantal

Wijkverpleegkundigen

5

Huisartsen

3

Praktijkondersteunders

2

Buurtteam

6

Sociaal makelaar

2

Apotheker

2

Fysiotherapeut

2

Tabel 2. Deelnemers training

Totaal
(N=22)
N (%)

Overvecht
(N=7)
N (%)

Lunetten
(N=7)
N (%)

Ondiep
(N=8)
N (%)

De inhoud van deze
training vond ik leerzaam.
□ Ja
□ Een beetje
□ Nee

18 (81.8)
4 (18.2)
0 (0.0)

6 (85.7)
1 (14.3)
0 (0.0)

5 (71.4)
2 (28.6)
0 (0.0)

7 (87.5)
1 (12.5)
0 (0.0)

Levert de training bij aan
een betere
interprofessionele
samenwerking?
Mean (sd)

7.69 (0.63)

7.50 (0.46)

7.86 (0.64)

7.67 (0.66)

Ik ben voldoende in staat
om toe te passen wat ik
tijdens deze training heb
geleerd.
□ Ja
□ Een beetje
□ Nee

15 (68.2)
6 (27.3)
1 (4.6)

4 (57.1)
3 (42.9)
0 (0.0)

5 (71.4)
1 (14.3)
1 (14.3)

6 (75.0)
2 (25.0)
0 (0.0)

7.64 (0.62)

7.50 (0.46)

7.43 (0.49)

7.94 (0.68)

Evaluatie vragen

Hoe beoordeel jij in het
algemeen de training?
Cijfer 0-10
Mean (sd)

Tabel 2. Evaluatie training

