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Programma workshop

1.  Presentatie MDO-observatie 

2.  Uw ervaringen met (multidisciplinair) overleg

3.  Model uit de literatuur

4.  Uw overleg langs de meetlat

5. Implementatie

6.  Vragen en discussie



Trainingsprogramma
multidisciplinaire samenwerking

• Acute situaties simulatietraining

• Complexe situaties communicatietraining voor complexe multidisclinaire
situaties

• Reguliere situaties MDO-observatie



Basisprincipes

• Train de teams die samenwerken in de praktijk

• Train alleen situaties die relevant zijn voor die teams

• Train teamvaardigheden die direct gebruikt kunnen worden



MDO-observatie

• Wat is MDO?

• Doel observatie

• Opzet observatie

• Evaluaties



Wat is MDO?
• Gestructureerd overleg over ptn

• Specialismen en disciplines 
betrokken bij diagnose en 
behandeling

• Doel: optimaliseren kwaliteit en 
doelmatigheid van de 
patiëntenzorg



https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/multidisciplinair-overleg-2.0.htm

Presentator
Presentatienotities
Het UMCU heeft een multidisciplinairoverlegruimte, met een grote tafel waarin alle audiovisuele apparatuur is verwerkt: onder meer met 28 beeldschermen (24 inch) en tien schermen van 55 inch. 



 Deelnemers bewustmaken van de interactie en communicatie in hun MDO 
en de invloed hiervan op de medische inhoud

 Knelpunten omzetten in concrete plannen en acties

Doel MDO-observatie



 Deelnemers bewustmaken van de interactie en communicatie in MDO 
en de invloed hiervan op de medische inhoud

 Knelpunten omzetten in concrete plannen en acties

Doel MDO-observatie

situational awareness



HiërarchieLeiderschap

Omgaan met 
stress/ conflict

Samenwerken

Communicatie

Situational awareness

Omgaan met 
verschillen

https://yoo.rs/leoniedebergschrijft/blog/discussies-en-meningsverschillen-over-het-stemmen-1489606807.html



MDO-training

intake-
gesprek

1e observatie 2e observatie nabespreking

benaderen
voorzitter

startdatum na 2-4 weken na 2-4 weken na 2-4 weken



Intake

Doel MDO Wat wilt u met het MDO bereiken? 

Proces Wat is de structuur van het huidige MDO?
Wat is de rol van de voorzitter?
Wat zijn sterke punten en mogelijk zwakke punten 
van het huidige MDO?
Speelt er iets op de afdeling dat we zouden
moeten weten? 

Verbeterpunten Wat zou u willen verbeteren bij een MDO met 
betrekking tot communicatie/samenwerking? 

Verwachting Wat verwacht u van de MDO-observatie?



MDO-observatie



Observatieformulier

Proces Medische
inhoud



Nabespreking
bijvoorbeeld:

15

Wat gaat goed?
o Iedereen kan bijdrage leveren. Open cultuur.
o Er wordt goed geluisterd. Bij onduidelijkheden wordt er verduidelijking gegeven

Wat kan beter?
o Risico's explicieter benoemen  op letten/ explicieter naar vragen
o Soms wat chaotisch 



Tijdsinvestering MDO-leden

Intake-
gesprek

1e observatie 2e observatie nabespreking

benaderen
voorzitter

½ uur 5 min 1 uurTijdsinvestering
deelnemers MDO

5 min



Aantal MDO’s getraind

domestic violence

infectious disease

HIV

2015 2016 2017 2018

neuro-oncology

ENT-oncology

colorectal

infectious disease

Alzheimer

microbiology

pulmo-onco

pediatric tumors

uro-oncology

transplant

POP

skull base ENT

pain

nefrology

gastrointestinal

endocrinology

microbiology

infectious disease

Alzheimer

movement disorder

neuro-oncology

ENT-oncology

reumatology

pulm
hypertension

endometriosis

gyn-oncology

hematology

psychiatry

predialysis

HIV hepatitis

child abuse

ICU

spine

transgender



Wat willen MDO-leden verbeteren?
- Proces van voorbereiding
- Proces van besluitvorming 
- Voorzitterschap
- Duidelijk doel MDO



Evaluatie MDO-observatie
Geheel mee eens
Enigszins mee eens

Neutraal

Enigszins mee oneens
Geheel mee oneens

Inzicht in 
eigen 
interactie

Inzicht in
interactie 
van anderen

Toepassen 
van nieuwe 
inzichten in 
de praktijk



De MDO-training

Is een zelfevaluatie-training in de bestaande klinische context

Verbetert niet-technische vaardigheden noodzakelijk voor 
participatie in multidisciplinaire teams

Wordt goed gewaardeerd en aanbevolen

Het vertaalt knelpunten in concrete plannen en acties





MDO

Soukup, T et al. Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with cancer: an 
overview and synthesis of the available literature. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2018:II 49-61
https://doi.org/10.2147/JMDH.S117945

Voor MDO Tijdens MDO Na MDO

Technisch

Niet-
technisch

https://doi.org/10.2147/JMDH.S117945
https://doi.org/10.2147/JMDH.S117945


Contact

José van de Kreeke

jjs.vandekreeke@amsterdamumc.nl
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