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Voorwoord

Al sinds mensenheugenis is een integrale benadering van de zieke mens doel geweest van de geneeskunde.
Een dergelijke benadering richt zich niet op de ziekte als entiteit, maar op de mens met deze ziekte. Naast
de biologische factoren worden in deze benadering ook de cognities en de gemoedstoestand van de patiënt
beschouwd tegen de achtergrond van zijn gezin en inbedding in de maatschappij. Al deze aspecten bepalen
samen het te volgen beleid wat betreft diagnostiek en behandeling.
Vaak kan één enkele behandelaar voorzien in een dergelijke integrale benadering. De huisarts is als
generalist in de eerste lijn doorgaans goed op de hoogte van de gezondheid en het functioneren van
de patiënt en zijn systeem. Bij een groot deel van de problemen is hij in staat alle belangrijke aspecten
te wegen in de formulering van het beleid. Hetzelfde geldt voor de (algemeen) internist en specialist
ouderengeneeskunde als generalist in de tweede respectievelijk derde lijn. Bij patiënten met meer
complexe problemen overstijgt het klinische probleem vaak de competentie van de huisarts of van
één enkele specialist. In dat geval moet er samengewerkt worden tussen verschillende medische en
paramedische disciplines en is er sprake van multidisciplinaire zorg. Over deze vorm van multidisciplinaire
samenwerking in de geneeskunde gaat dit boek.
Verschillende epidemiologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken het aannemelijk dat de
behoefte aan multidisciplinaire zorg in de nabije toekomst zal toenemen. Allereerst is er de vergrijzing:
het aantal ouderen zal in de komende decennia sterk stijgen, en daarmee ook het aantal patiënten
met chronische of meervoudige aandoeningen. Ten tweede realiseert men zich steeds meer dat veel
chronische aandoeningen een multidimensioneel karakter hebben. Er is bijvoorbeeld meer aandacht
voor psychiatrische comorbiditeit bij deze aandoeningen. Ten slotte is er een toenemend sociaal besef
dat adequate gezondheidszorg ook geregeld moet zijn voor moeilijk bereikbare groepen, als illegalen,
asielzoekers, zwervers en vereenzaamde alleenstaande ouderen, die vaak hun gezondheid verwaarlozen en
om die reden vaak meerdere problemen hebben op het moment dat zij in het zicht van de hulpverlening
komen. Vanwege de toegenomen subspecialisatie in de geneeskunde zullen bij de behandeling van
patiënten met chronische of meervoudige aandoeningen vaak meerdere specialisten betrokken zijn. De
complexiteit van ofwel de patiënt, ofwel van de te verstrekken zorg maakt dat onafhankelijk of naast elkaar
behandelen van klachten niet de aangewezen route is, maar dat er afstemming tussen behandelaars, dus
multidisciplinaire samenwerking, nodig is.
Multidisciplinair werken is geen aangeboren competentie, maar moet geleerd worden. De rol van de
specialist in een multidisciplinair team is anders dan wanneer hij als enige behandelaar bij de patiënt
betrokken is. Het betekent niet alleen het delen van zorg en behandeling met anderen, maar ook het
delen van verschillende disciplinaire paradigma’s. Bij betrokkenheid van meerdere disciplines moet er
consensus bereikt worden over de aard van de behandeling, en over wie wat en in welke volgorde doet.
Overleg en communicatie tussen de betrokken behandelaars is dus belangrijk. Vanwege het belang van
deze informatie-uitwisseling en afstemming worden in plaats van ‘multidisciplinair’ ook vaak andere
termen gehanteerd die meer nadruk leggen op dit communicatieve aspect, zoals ‘interdisciplinair’ of
‘transdisciplinair’. Bij multidisciplinaire samenwerking doen zich nieuwe vragen voor. Welke factoren
maken dat een team werkt? Hoe zijn de verantwoordelijkheden binnen een team verdeeld? Hoe worden de
verschillende behandelingen op elkaar afgestemd, en op de patiënt? Wie houdt het overzicht en coördineert
de behandeling? Veel van deze aspecten zijn in de klinische praktijk nog niet uitgekristalliseerd.
Multidisciplinair georganiseerde zorg is daarnaast ook vaak meer proactief en heeft meer oog voor
comorbiditeit. Dikwijls is er sprake van periodieke preventieve controles op lichamelijke complicaties en
worden screeningsmodules voor psychopathologie toegepast. Wat is de waarde van dergelijke screenings?
Wat gebeurt er bij positieve screening? Is er sprake van een zorgketen waarin elke ketenspecialist zijn
plaats en zijn taak weet? En tot slot: wie zal dat betalen?
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Dit boek is het eerste Nederlandstalige boek dat zich specifiek richt op multidisciplinaire samenwerking
in de geneeskunde. Het heeft een nadrukkelijk multidisciplinair samengestelde redactie en de auteurs
vertegenwoordigen verschillende disciplines en settings. Op die manier wordt geprobeerd een visie
op multidisciplinaire samenwerking te geven die niet bevooroordeeld is door een monodisciplinair
referentiekader. In het boek worden met name disciplineoverstijgende aspecten van multidisciplinaire
samenwerking besproken. Het boek richt zich dan ook niet op behandelaars van een specifieke discipline,
maar op alle medische en paramedische beroepen die in hun dagelijkse praktijk met multidisciplinaire
zorg te maken hebben. De redactie heeft bij de opzet van dit boek ook gestreefd naar een combinatie
van wetenschappelijkheid en klinische toepasbaarheid. Het wetenschappelijke aspect moge blijken uit
de uitgebreide referentielijsten die beweringen en adviezen onderbouwen; het klinische aspect door het
bespreken van vignetten en het doen van praktische aanbevelingen voor de klinische praktijk.
Tot slot wil de redactie alle auteurs, die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd, alsook de
redactiemedewerkers vanaf deze plaats bedanken voor de waardevolle bijdrage die zij geleverd hebben aan
de totstandkoming van dit boek.
A.F.G. Leentjens
R.O.B. Gans
J.M.G.A. Schols
C. van Weel

