
 

De uitdaging van interprofessionele samenwerking 

in de thuiszorg en thuishulp 

Samenvatting 

  

De sector van de thuishulp en -zorg is in volle ontwikkeling. Deze ontwikkelt zich permanent in een coherent en 

pertinent kader en zal efficiënt worden uitgebouwd om een adequaat antwoord te bieden op de socio-sanitaire 

behoeften, de persoon zolang mogelijk in zijn of haar thuissituatie te behouden tegen een aanvaarbare 

kostprijs voor het individu en de gemeenschap.  

 

 

Omstandigheden die de nood aan verandering aantonen 

De maatschappij heeft geleidelijkaan gekozen voor de diversificatie van de beroepen in plaats van voor 

polyvalentie, wat beantwoordt aan kwaliteits- en efficiëntiedoelstellingen. Het is echter betreurenswaardig dat 

deze evolutie niet steeds gepaard ging met voldoende aandacht voor de complementariteit tussen 

professionelen. Daarom zijn er vandaag zijn te veel personen slachtoffer van een systeem dat niet is 

aangepast aan hun behoeften. 

  

Een samenwerkingsproces tussen de sector van de verpleegzorg en de diensten voor thuishulp dringt zich 

steeds meer op voor een goede opvang van zorgbehoevenden. Het gaat erom een intelligent antwoord te 

bieden, na te denken over een geïntegreerde zorgbenadering en tegelijk een kwalitatieve dienstverlening voor 

te stellen.  

  

De professionals van de thuiszorg moeten tegemoetkomen aan de zorgbehoeften in het dagelijks leven van de 

persoon en worden dus meer en meer geconfronteerd met omstandigheden die moeilijk te beheren zijn. Hoe 

kan men "waken over het correcte innemen van geneesmiddelen" wanneer de toediening van een 

geneesmiddel een technische prestatie is voorbehouden aan de verpleger? Of nog, wat moet er gebeuren 

wanneer het zuurstofmasker van een zorgbehoevende opnieuw correct moet worden geplaatst tijdens de 

prestatie van een familiehulp?: juridisch gezien mag deze laatste hier niet aankomen omdat de toediening van 

zuurstof een technische prestatie is voorbehouden aan de verpleger. Zonder nog verder uit te wijden over 

andere omstandigheden zoals de verzorging van personen met slikproblemen van of nog het plaatsen van 

steunkousen na de hygiënische verzorging.  

 

Artikel 23 §1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidsberoepen voorziet nochtans om de technische prestaties van de verpleger die verband houden 

met het dagelijks leven en die niet toekomen aan het beroep van verpleger in rekening te brengen. Tot op 

vandaag werd deze mogelijkheid echter niet overgenomen in een koninklijk besluit. 

 

 

Thuishulp en thuiszorg, 20 jaar transversaliteit en nog een lange weg te gaan 

Geen enkel beroep houdt de competenties die globaal beantwoorden aan de noden van een persoon. Meer 

dan ooit is de Hulp- en thuiszorg overtuigd van de meerwaarde van een geïntegreerde en complementaire 

benadering van elke levenssituatie. 

 

In uitvoering van haar filosofie die erin bestaat te werken in transversaliteit tussen de beroepen voor een 

geïntegreerde benadering van de zorgbehoevende persoon, zoekt de Hulp- en thuiszorg continu naar 

aangepaste en coherente oplossingen ten gunste van de competenties van de verschillende professionals.  

 

 

De interprofessionele samenwerking, een realistisch en efficiënt antwoord op de uitdagingen van de 

volksgezondheid 

"De interprofessionele samenwerking inzake gezondheidszorg bestaat erin complete gezondheidsdiensten te 

verlenen aan de patiënten door de tussenkomst van verschillende verzorgers die samenwerken om 

kwalitatieve zorg te verstrekken binnen zorginstellingen en tussen deze instellingen. Het gaat om een 
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gecoördineerde aanpak die gebaseerd is op de teamgeest om optimale zorgen te verlenen rekening houdend 

met de systeemvereisten en de ongekende uitdagingen in de gezondheidssector. »1 

Om dit te realiseren is het aangewezen om de interprofessionele samenwerking te omschrijven als "een 

gestructureerde plaats voor een collectieve actie die de leden van minstens twee groepen professionals 

verenigt rond een gemeenschappelijk doel, via een communicatie-, beslissings-, interventie- en leerproces. Dit 

proces komt tot stand in een dynamische, evolutieve en complexe omgeving. »2 

  

De interprofessionele samenwerking vereist dus een paradigmawijziging omdat deze praktijk andere waarden, 

gedragscodes en werkwijzen heeft. (D’Amour & Oandasan, 2005) 

  

Om deze paradigmaveranderingen te realiseren is een kennis van het geheel van samenwerkende 

zorgverleners een absolute voorwaarde. Zo werden in 2014 onder meer interessante pistes geopend door de 

ondertekening van drie protocolakkoorden tussen de verschillende federale en gewestelijke entiteiten 

verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Het gaat om drie sectoren: de sector van de thuiszorg3, de 

kinderopvang4 en de gehandicaptenzorg5.  

 

Deze protocolakkoorden zijn een eerste stap om de bijzonderheden en rollen van elke professionele hulp- en 

zorgverlener te verduidelijken, met inachtneming van ieders competenties en ten behoeve van de 

complementariteit van de beroepen. Ze engageren de betrokken ministers om, indien nodig en binnen een 

realistische termijn, hun respectievelijke regelgeving af te stemmen op de beschreven principes.  

  

Uit een diagonale lezing van deze drie protocolakkoorden blijkt inderdaad: de engagementsplicht van de 

zorgverleners tot wederzijdse samenwerking, in het bijzonder de verpleger en de non-exclusiviteit van sommige 

verpleegactiviteiten voor zorgprofessionals, de lijst van activiteiten die kunnen worden uitgevoerd door een 

zorgverlener (andere dan een gezondheidsprofessional) en de voorafgaande voorwaarden voor een substitutie 

van activiteiten, de verplichting tot wederzijdse uitwisseling van pertinente informatie, ... 

 

De protocollen schetsen dus de voorafgaande voorwaarden die mogelijke wijzigingen kunnen toelaten in 

termen van communicatie, beslissing en interventie en bevestigen tegelijk de te houden engagementen voor 

wat betreft de noodzakelijke vorming. 

  

 

Een methodologie om te komen tot interprofessionele samenwerking in de sector van de thuishulp en 

de thuiszorg 

In het geval van thuiszorg wordt de interprofessionele samenwerking georganiseerd vanaf de ontvangst van de 

vraag van de rechthebbende voor een bepaald aantal technische prestaties van de verpleger waarvan is 

vastgesteld dat ze kunnen worden doorgegeven aan de sector van de thuishulp. 

  

Om dit te doen is een gedetailleerde evaluatie nodig van de situatie en de gezondheidstoestand van de 

rechthebbende door de verpleegkundige en moeten regelmatige en nauwlettende contacten worden gelegd 

tussen de thuishulpsector en de sector van de verpleging om de continuïteit van de zorgverstrekking te 

waarborgen. Er kunnen specifieke tools worden gecreëerd die kunnen samengaan met deze samenwerking. 

Elke professional blijft permanent aandachtig voor de evolutie van de situatie en de gezondheidstoestand van 

de rechthebbende. De verantwoordelijkheid van elke professional moet duidelijk worden gedefinieerd in functie 

van elke activiteit die wordt vervangen. 

                                                
1
 Mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle en soins de santé en Ontario, eindrapport van het Comité de mise en œuvre stratégique de la 

collaboration interprofessionnelle en soins de santé, Professions Santé Ontario, mei 2010. 
2

 La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO, Canada (Ontario). 
3 Protocolakkoord van 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van 

gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg (MB. 20.06.2014) 
4 Protocolakkoord van 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door Office de la Naissance et l’Enfance, de personen die 

tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezin vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht van Kind & Gezin, personen die zelfstandig 

zijn of werkzaam zijn binnen diensten erkend door de Duitstalige Gemeenschap en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen 
5 Protocolakkoord van 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap 

werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen (MB. 20.06.2014) 
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1. Evaluatie van de vraag door een verpleegkundige (op basis van de diagnoses van de verpleegkundigen) 

2. Tendens van de vraag 

a. naar de sector voor hulp in het dagelijks leven 

b. naar de verplegingssector 

3. Als de verstrekking is verricht 

a. door de sector voor hulp in het dagelijks leven: 

i. regelmatig bezoek (tijdsaspect te definiëren in functie van de verstrekking) door de verpleegkundige om de 

gezondheidstoestand te evalueren en te bepalen of de verstrekking een taak blijft van de sector voor hulp in 

het dagelijks leven of opnieuw wordt opgenomen door de verplegingssector. 

ii. bijkomend bezoek van de verpleegkundige op vraag van de sector voor hulp in het dagelijks leven op basis 

van de evaluatie van de waarschuwingscriteria (opgesteld door de verpleegkundige) om de 

gezondheidstoestand te evalueren en te bepalen of de verstrekking een taak blijft van de sector voor hulp in 

het dagelijks leven of opnieuw wordt opgenomen door de verplegingssector. 

b. door de verplegingssector: bijzondere aandacht om eventuele behoeften voor hulp in het dagelijks leven op te 

sporen en tendens naar de sector voor hulp in het dagelijks leven 

 

 

De interprofessionele samenwerking, een innovatieve benadering 

De verschillende wetgevende initiatieven betreffende de gezondheidsprofessionals en de thuishulp laten niet 

toe om een sterke complementariteit van de beroepen te bepalen. De interprofessionele samenwerking zoals 

hieronder voorgesteld is dus nieuw en ambitieus voor België. Het concept stelt voor om in functie van iedere 

situatie de beste beroepsbeoefenaars van zorgverlening aan te bieden. Het biedt een aangepast antwoord aan 

de juiste prijs voor de gemeenschap en een kwaliteitsservice aan de begunstigden en waakt er tegelijk over dat 

elke professional zo goed mogelijk gebruik zal maken van de competenties waarvoor hij werd opgeleid. 

  

 

De opleiding centraal in de interprofessionele samenwerking 

De professionele samenwerking kan slechts succesvol zijn wanneer de opleiding in het proces centraal staat. 

Enerzijds moet het competentieprofiel en de opleiding van elke gezondheidsprofessional en zorgprofessional 

zijn aangepast om de activiteiten, die kunnen worden overgedragen aan te leren en te beheersen en de 

hieraan verbonden verantwoordelijkheden af te lijnen. Anderzijds moet elke professional in functie de kans 

krijgen om deze competenties te verwerven en de expertise te behouden in het kader van de permanente 

vorming. 

1 -Evaluatie van de vraag 

2 - Tendens van de vraag 

SECTOR  

VOOR HULP IN HET 

DAGELIJKS LEVEN 

SECTOR  

VAN DE VERPLEGING 

3 - Verstrekking 

 

Geplande evaluatie verpleging 

en evaluatie op vraag 

3 - Verstrekking 
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De financiële impact moet worden geëvalueerd 

De thuishulp en thuiszorgen behoren tot de niet-commerciële sector. Ze wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

tussenkomst van de overheid. De financiering is echter gebaseerd op andere modaliteiten en gebeurt op 

verschillende overheidsniveaus. 

 

De interprofessionele samenwerking heeft directe gevolgen voor het gezondheidsbeleid en de sociale en de 

financieringen die er het gevolg van zijn. Het is ook door beter samen te werken en elkaar aan te vullen dat het 

federale niveau en de gewesten op zoek moeten gaan naar efficiënte oplossingen. 

 

 

Analysefiches van de activiteiten om het gesprek aan te gaan met de sector  

Er werden 17 activiteiten afgelijnd en nauwkeurig geanalyseerd voor toepassing op het concept van 

interprofessionele samenwerking tussen de sector van de verpleegkundigen en de thuiszorgsector. Voor elk 

van deze activiteiten werd een bijzondere aandacht besteed aan de professionele en wettelijke evoluties en te 

voorziene opleiding om te zorgen voor een efficiënte en effectieve zorgverlening. Het betreft hier eerste pistes 

van een opbouwend initiatief om de uitrol van de thuishulp en thuiszorg van morgen beter te definiëren. 

 

Een paar voorbeelden van geanalyseerde activiteiten  

- hygiënische verzorging aan rechthebbenden 

- hulp bij het eten en drinken 

- registratie van de parameters van de rechthebbende 

- aspiratie van de luchtwegen 

- inname van geneesmiddelen 

- bereiding en toediening van een aerosol 

- preventie van doorligwonden 

- … 

  

 

Aanvullende informatie 

De Hulp- en thuiszorg is overtuigd van de meerwaarde van de interprofessionele samenwerking en wenst 

samen met alle partners uit de sector en de politiek mee te werken aan een denkoefening betreffende de 

zorgverlening. Om het debat te openen werden twee dossiers uitgewerkt. Deze dossiers zijn op eenvoudig 

verzoek beschikbaar bij de FASD via het e-mailadres secretariat@fasd.be. 

 

  

Contactpersonen bij de Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD) 

Adolf Lacomblélaan 69-71 - 1030 Brussel - 02/735 24 24 - www.aideetsoinsadomicile.be  

 

 
Brice Many 
Algemeen directeur 
0498/46 35 63 
brice.many@fasd.be 
 

 
Séverine Lebegge 
Directrice van de sector AVJ 
0479/48 14 09 
secteur.avj@fasd.be 
  

 
Edgard Peters 
Directeur van de 
verplegingssector 
0493/24 51 80 
soins.infirmiers@fasd.be 
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