
Interdisciplinair werken in een zorgnetwerk biedt uitkomsten 

Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer dan 17.000 patiënten opgenomen vanwege 

alcoholproblematiek. Om schade door alcoholgebruik in Nederland terug te dringen, worden 

diverse interventies ontwikkeld, zo ook binnen de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten 

(MDL) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Sinds 2019 worden MDL-verpleegkundigen 

geschoold in motiverende gespreksvoering en screenen zij patiënten op hun alcoholgebruik, 

waarna zij informatiefolders geven bij laagrisico groepen en netwerkzorg inzetten bij hoog 

risico groepen. Onderdeel van de netwerkzorg zijn halfwekelijkse interdisciplinair overleggen 

voor patiënten met (ernstige) alcoholproblematiek. Vorig jaar onderzochten onderzoekers 

van Tranzo (Tilburg University) dit innovatief interdisciplinair behandelingsinitatief door te 

kijken 1) welke netwerkpartners, en in welke mate zij betrokken zijn bij de interdisciplinaire 

samenwerking en 2) hoe netwerkpartners deze samenwerking ervaren.  

 

In het onderzoek werden 16 netwerkpartners geïdentificeerd, waaronder een 'kern' netwerk 

met vijf centrale netwerkpartners van zowel binnen als buiten het ziekenhuis: een centrale 

projectleider, een sociaalpsychiatrische verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een 

MDL-verpleegkundige en een medisch maatschappelijk werker. Andere betrokken partners 

zijn te vinden in Figuur 1. De projectleider bleek een belangrijke centrale rol te hebben in het 

netwerk. Daarnaast bleek de arts-assistent een kwetsbare relatie te hebben binnen het 

netwerk. Tevens werd contact tussen de netwerkpartners als "hecht" ervaren, ongeacht de 

frequentie van het contact: zelfs onregelmatige contacten werden als relatief "hecht" 

ervaren. Tot slot hadden netwerkpartners een aantal wensen in de samenwerking, namelijk 

meer kennis over de effectiviteit van de samenwerking en een gestructureerd protocol met 

werk procedures, verdeling van verantwoordelijkheden en afspraken over informatiedeling 

en feedback. 

 

Al met al concludeerden de onderzoekers dat de huidige samenwerking positief werd 

geëvalueerd door de betrokken netwerkpartners. Tevens werd gesteld dat de samenwerking 

kansen biedt om de behandeling van ziekenhuispatiënten met alcoholproblematiek te 

verbeteren. Hiertoe zal echter meer onderzoek nodig zijn naar de effectiviteit van dit type 

samenwerkingen bij de behandeling van ziekenhuispatiënten met alcoholproblematiek. 

 

Het internationaal artikel is de vinden via Interdisciplinary collaboration in the treatment of 

alcohol use disorders in a general hospital department: a mixed-method study | Substance 

Abuse Treatment, Prevention, and Policy | Full Text (biomedcentral.com). Mocht u meer 

willen weten over deze studie en/of het project alcoholproblematiek op de MDL-afdeling, 

neem dan contact op met projectleider Jacqueline Bisschop via J.Bisschop@jbz.nl.  
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Figuur 1. Frequentie van contact tussen netwerkpartners van de interdisciplinaire 

samenwerking.  

 

 

 

 

        

          

                
                         

                     
               

               
          

        
                      

                      
               

                   

             

                       

          

                                

                                           

        

                                  

                    
          

                               
          

                  

                  
          

        

                      
               

         

                  

                 

                   

                  

                      

                                


