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Bijlage 5 Verdiepende vragen plus instructie voor de interviewers 

 

Utrecht november 2014.  

Instructie interviews  ‘werkgroep multidisciplinaire reumazorg’   

 

Opdrachtformulering NVR aan de werkgroep: 

Met verwijzing naar het beleidsplan NVR 2011-2016 Hoofdstuk 2.2 waarin wordt 

verwezen naar de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van reumazorg in 

Nederland:  

 Onderzoek de stand van zaken met betrekking tot het multidisciplinair vormgeven 

van de reumatologische patiëntenzorg in Nederland; 

 Onderzoek waar mogelijkheden liggen om multidisciplinaire zorg verder te 

ontwikkelen (verduidelijk competenties, taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden); 

 Geef aan wat de NVR normerend zou moeten opleggen c.q. zou moeten 

aanbevelen om uit te werken in de ziekenhuispraktijk c.q. niet van toepassing zou 

moeten vinden voor de reumatologie. 

 

NB! Met multidisciplinaire zorg wordt in dit verband bedoeld: zorg door reumatologen en 

health professionals (VRC, VS, PA, NP, psycholoog, maatschappelijk werker, 

ergotherapeut en fysiotherapeut met aandachtsgebied reumatologie).  

 

Het doel van de gesprekken is om verdieping aan te brengen in de resultaten van de 

schriftelijke vragenlijst.  

Voor de interviews is een steekproef samengesteld van verschillende ‘soorten’ health 

professionals en ziekenhuizen. 

 

Om het gesprek te vergemakkelijken en om de gesprekken vergelijkbare structuur te 

bieden, zijn er tijdens de werkgroepbijeenkomst van 4 nov. jl. onderstaande vijf vragen 

geformuleerd.  

 

De gesprekken 

Je wordt gevraagd uiterlijk 21 november (telefonische of face-to-face) de 2 afgesproken 

gesprekken te voeren en kort uit te werken. 

Doel van het gesprek is om de beelden c.q. reactie van de ander te vernemen. Luisteren, 

samenvatten en doorvragen (LSD) is hiertoe van belang. Luister met verwondering, 

vraag onderzoekend, zet je vooroordelen aan de kant en help de geïnterviewde weer op 
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het spoor als hij zich herhaalt of te ver afdwaalt van het onderwerp.  

 

Uitwerking gesprekken: 

Stel in het gesprek de onderstaande vragen en noteer de antwoorden direct onder de 

vragen op het vragenformulier. Vat de essentie in een paar regels samen en maak 

hierbij zoveel mogelijk gebruik van de letterlijke tekst van de geïnterviewde 

 

   

Graag de uitgewerkte interviews opsturen naar sacha@adviesinorganisatie.nl 

uiterlijk 24 november a.s. 

 

Bedankt voor je medewerking! 
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Naam interviewer:      …………………………..Functie: ……………………….. 

 

Naam geïnterviewde  ……………………………Functie:……………………….. 

 

Datum interview: ………………………………….. 

 

 

De vragen: 

De hoofdvragen staan vetgedrukt. Aanvullende vragen om de geïnterviewde te 

helpen concreter of specifieker te worden staan daaronder. 

 

1 Hoe tevreden ben je over de wijze waarop reumazorg multidisciplinair 

wordt vormgegeven in jouw werksituatie?  

Wat is het belangrijkste positieve punt en kun je dat toelichten?  

Wat is er voor nodig om dit over te dragen naar andere collega’s in Nederland? 

Wat is het belangrijkste negatieve punt en kun je dat toelichten?  

Wat is er voor nodig om dit te verbeteren? 

2 Beschrijf een casus waaruit de meerwaarde is gebleken van het feit dat de 

zorg multidisciplinair is verleend?  

En hoe zou je deze meerwaarde in algemene zin omschrijven? 

 

Beschrijf een casus waaruit naar voren komt dat het multidisciplinair 

verlenen van de reumazorg juist niet van toegevoegde waarde is geweest? 

En hoe zou je dit risico in algemene zin omschrijven? 

 

3 In hoeverre is er een duidelijke terreinafbakening tussen de diverse health 

professionals en reumatologen (al dan niet in opleiding)?  

Kun je dat preciseren?  

Op welke terreinen is er sprake van overlap?  

Kun je een voorbeeld geven wanneer de overlap wenselijk is? En voor wie? 

Kun je een voorbeeld geven wanneer de overlap belemmerend werkt? En voor wie? 

4 Er vindt nationaal en internationaal een verandering plaats van denken over 

en organiseren van taken naar competenties. Wat vind je daarvan?  

Hoe zou dat jouw werkpraktijk kunnen beïnvloeden in positieve zin? 

En, hoe zou dat jouw werkpraktijk kunnen beïnvloeden in negatieve zin? 
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5 Stemmen gaan op om ‘multidisciplinaire zorg in de werkpraktijk’ op te 

nemen in de opleiding tot reumatoloog. Kun je concreet aangeven of dat 

meerwaarde zou hebben? Licht je antwoord toe. 

(vraag alleen voor reumatologen en reumatologen in opleiding): 

Hoe zou dit onderdeel in te passen zijn in de opleiding en wat zouden dan de thema’s 

moeten zijn? 

 

(vraag alleen voor health professionals): 

In het kader van het denken in competenties, welke delen van de opleiding zouden 

opengesteld kunnen worden in de opleiding tot reumatoloog voor jouw discipline? 

Licht je antwoord toe. 

 

Overige opmerkingen:  

 

 


