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Aanleiding  
Veel professionals (wijk- en sociaal psychiatrische verpleegkundigen, sociale teams, huisarts, GGD-
medewerkers, wijkagenten, medewerkers van woningbouwverenigingen en van de sociale dienst) 
krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met personen met verward gedrag. Bij personen met 
verward gedrag gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende 
aandoeningen, beperkingen en/of verschillende levensproblemen (Aanjaagteam verwarde personen, 
2016). Voorkomende problemen zijn onder meer: psychische problemen, licht verstandelijke 
beperking, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan 
participatie, onverzekerdheid en/of illegaliteit. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen en 
beperkte deelname aan de samenleving.  
De problemen, vragen en behoeften van een persoon met verward gedrag en diens omgeving zijn in 
samenhang vaak erg complex. Dit leidt er in de praktijk vaak toe dat generalisten niet de expertise 
hebben om adequaat op deze complexe en ook vaak langdurige situaties in te spelen. Daarnaast 
hebben professionals die gespecialiseerd zijn in één van de leefgebieden waarop de persoon 
problemen heeft, zelf ook niet de benodigde deskundigheid in huis om adequaat en effectief te 
reageren op de problemen in de andere leefgebieden. Om complexe ondersteuningsvragen bij 
personen met verward gedrag op een optimale manier op te lossen dient de professional vooral 
interdisciplinair samen te werken. 
 
Wat houdt de interdisciplinaire samenwerking in? 
Een groep professionals of een multidisciplinair samengesteld team met diverse specialisten (keten 
van zorg) heeft gezamenlijk mogelijk wel de expertise in huis, maar de praktijk laat zien dat deze 
professionals of teams vaak multidisciplinair naast en langs elkaar heen werken (Samenwerkend 
Toezicht Jeugd, 2015). Betrokken professionals blijven vanuit hun specialisme hun eigen diagnoses 
stellen en voeren vervolgens hun eigen interventies uit (soms zonder rekening te houden met de 
volgende of parallelle schakel in de keten van zorg). Interdisciplinaire samenwerking onderscheidt zich 
van multidisciplinaire samenwerking. Bij multidisciplinaire samenwerking werken professionals vanuit 
verschillende disciplines met elkaar samen in de wijk of rondom een multiproblem situatie. Iedere 
discipline heeft een eigen interpretatie van de problematiek en stelt als het ware vanuit het eigen 
vakgebied en eigen deskundigheid (opnieuw) een diagnose. Daar waar multidisciplinaire 
samenwerking inhoudt dat verschillende disciplines regelmatig wederzijds overleg plegen maar naast 
elkaar opereren, wordt met interdisciplinariteit samenwerking bedoeld waarbij daadwerkelijk gebruik 
gemaakt wordt van een gemeenschappelijke visie, doelstelling en aanpak. Bij interdisciplinair 
samenwerken wordt er integraal vanuit de gezamenlijke vakgebieden naar een probleem gekeken en 
wordt een gezamenlijke diagnose gesteld.  
Interdisciplinaire samenwerking betekent een samenwerking tussen professionals zorg & welzijn, 
andere relevante professionals, maar ook burgers, hun sociale netwerk en vrijwilligers. Dat gebeurt in 
een samenwerkende en gecoördineerde benadering in het kader van shared decision-making – ofwel 
gedeelde beslissingen nemen. Deze vorm van samenwerking stelt andere eisen aan de kennis, 
vaardigheden en attitude van de  professional die betrokken is bij de keten van zorg ten behoeve van 
personen met verward gedrag. In deze training wordt hierop ingegaan. 
 
Doel van de training 
Deelnemers aan de training zijn na afloop in staat om met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen 
en naasten interdisciplinair samen te werken rondom personen met verward gedrag. 
 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met personen met 
verward gedrag. 
 
Inhoud training voor professionals 
Dagdeel 1. het kennen van definities, typeringen en stigma, vroegsignalering en samenwerken. 
Dagdeel 2. interdisciplinaire samenwerking 
Dagdeel 3. Casuïstiekbespreking 
Dagdeel 4. Van crisis naar ontwikkeling 
Dagdeel 5. Casuïstiekbespreking 
 
Aantal deelnemers 
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers 
 



                                              

Wie geeft de training? 
De training wordt verzorgd door een medewerker van de Hanzehogeschool Groningen. 
 
Data  
Nader vast te stellen. 
 
Locatie en tijdstip 
Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 23 Groningen van 09.00-12.30 uur 
 
Kosten 
Bij open inschrijving zijn de kosten inclusief catering en trainingsmateriaal. Prijs van de training wordt 
nog nader vastgesteld. 
 
Informatie en aanmelden 
Inhoudelijke informatie over de training kunt u inwinnen bij Jolanda Kroes, email: 
j.a.kroes@pl.hanze.nl of Bas Stuurwold, email: b.stuurwold@pl.hanze.nl  
Aanmelden kan bij Justus van der Feen (productmanager HanzePro), email: 
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl  
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