Werkvormen casussen huisartsen in achterstandswijken

Multidisciplinaire teambijeenkomst
voor dementiezorg en -ondersteuning
bij migranten
Met deze werkvorm inventariseer je aan de hand
van een casus wat het zorgaanbod in de buurt is.
Welke middelen kunnen nog worden ingezet?
Waar liggen lacunes en hoe kan de samenwerking
worden verbeterd?




45-60
minuten
5 personen
(minimaal)

Benodigdheden
Voor wie:
Huisartsenpraktijken (intervisie), apothekers (FTO), gezondheids
centrum (multidisciplinair overleg), wijkbijeenkomst, opleiding,
dementienetwerk, case-managers, wijkteams en opleidingen.
Voorbereiding:
Laat deelnemers van tevoren de casus voorbereiden. Download de

•
•
•
•
•
•

Casus ‘het echtpaar Demir’
Pennen
Stiften
Flip-over
Post-its
Groot leeg vel voor het maken
van een levende sociale kaart

digitale versie van de casus “het echtpaar Demir”, of print het PDF
bestand van deze casus uit voor alle deelnemers. De casus is te
vinden via www.casussen-uit-achterstandswijken.nl.
Werkvorm:
 Plenaire
 
Vraag

bespreking van de casus met de hele groep.

deelnemers om voorbeelden te noemen van patiënten met dezelfde problemen in hun praktijk.

Hoe wordt hiermee omgegaan? Waar lopen ze tegenaan?
 
Noteer

2 vragen op de flip-over:

1. Welke middelen worden ingezet, wat gaat er al goed?
2. W
 elke middelen zouden nuttig kunnen zijn in de praktijk, wat kan er beter? Denk hierbij breed.
Een middel kan zowel een persoon zijn, maar bijvoorbeeld ook een nascholing.
 Verdeel

de deelnemers in trio’s, en laat ze 5 tot 10 minuten nadenken over deze twee vragen.

Hun antwoorden kunnen ze noteren op post-its.
 Verzamel

de post-its, en plak ze op de flip-over bij de betreffende vraag.

 Bespreek

eerst plenair: Wat gaat er goed?

 Bespreek

vervolgens: Waar liggen wensen voor verbetering, en waar liggen kansen voor samenwerking?

Is er duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor deze doelgroep in uw wijk? Gebruik de casus ter inspiratie.
Welke tips uit de casus kunnen worden gebruikt?
 Vul

het verbeterplan-formulier in.

 Kom

tot slot tot een gezamenlijk plan voor verbetering. Wie van de groep zou dit willen leiden de komende tijd?

Formulier verbeterplan
Verbeterplan van:

Ons team wil aan de slag met dit thema/verbeterpunt:

Ons team wil aan de slag met de volgende hulpmiddelen:

Ons team heeft ondersteuning nodig bij:

Ons team heeft ondersteuning nodig bij:
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