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1. Het is bekend dat professionals elkaars expertise moeten kennen om elkaar gericht te kunnen 

bevragen en consulteren. In de eerstelijns praktijk wordt hier weinig aandacht aan besteed. 
(dit proefschrift) 
 

2. Professionals overschatten de mate waarin ze de doelen en persoonlijke voorkeuren van de 
patiënt centraal stellen, tijdens het gezamenlijk opstellen van een integraal zorgplan. Dit 
vereist expliciete aandacht en training. (dit proefschrift) 
 

3. Het begeleiden van interprofessionele eerstelijns teams vereist leiders die hun stijl aanpassen 
aan de fase van groepsontwikkeling en de context van het team. (dit proefschrift) 

 
4. Effectief en efficiënt interprofessioneel teamoverleg vereist een integrale aanpak waarin niet 

alleen aandacht wordt besteed aan de inhoud van het overleg, maar ook aan de te volgen 
procedures en de onderlinge interactie. (dit proefschrift) 
 

5. Succesvolle patiëntparticipatie tijdens interprofessioneel teamoverleg is mogelijk. Dit vereist 
maatwerk, gebaseerd op het doel van het overleg, de capaciteiten van de patiënt en diens 
wens tot deelname. (dit proefschrift) 

 
6. Complementariteit, interdependentie en relevantie zijn de voornaamste selectiecriteria voor 

het samenstellen van een interprofessioneel team.  
 

7. Hoewel het waardevol is om een gedegen procesevaluatie uit te voeren, alvorens complexe 
interventies te implementeren, wordt dit nog te weinig gedaan. 

 
8. Het interprofessioneel teamoverleg kan worden gezien als een goudmijn waaruit, op basis van 

terugkerende knelpunten, thema’s kunnen worden gedestilleerd, die richting kunnen bieden 
aan kwaliteitsverbetering. 

 
9. Om het functioneren van interprofessionele teams te verbeteren, werkt het op maat 

aanbieden van ingrediënten beter dan het voorschrijven van een recept. 

 
10. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is 

succes. (Henry Ford) 
 

11. Het (ver)bouwen van een huis vereist interprofessioneel teamwerk. 


