
 

De grenzen overbrugd 
Een onderzoek naar de samenwerking tussen een ziekenhuis en een psychiatrisch 

centrum rondom patiënten met psychiatrische en somatische klachten. 

 

                                         Masterscriptie door Paula van Haaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opleiding              “Organisaties, Verandering en Management” 

Opleidingsinstituut            Utrechtse School voor Bestuurs-&Organisatiewetenschap  

Onderzoeksorganisatie            Vereniging Zorgboulevard Rotterdam 

Begeleider universiteit            Dr. ir. Martijn Koster   

Begeleider Zorgboulevard        Boudewijn Grievink 

Datum              27-06-2012 

 

 



De grenzen overbrugd  P. van Haaren 

2 

I. Voorwoord 
 

In september 2012 ben ik van start gegaan met de master ‘Organisaties, Verandering 

en Management’. Al vrij snel werd voor mij duidelijk dat ik mijn afstudeerscriptie in de 

gezondheidszorg wilde schrijven. Via een borrel van de studievereniging Perikles kwam 

ik in contact met Boudewijn Grievink, secretaris van de Vereniging Zorgboulevard. Hij 

vertelde mij over een uniek samenwerkingsverband in Rotterdam Zuid, de 

Zorgboulevard. Al snel was mijn interesse gewekt en twee weken later was mijn 

afstudeerplek bij de Zorgboulevard een feit. 

 Vanaf november ben ik gestart bij de Vereniging Zorgboulevard. Tijdens mijn 

stage heb ik het projectbureau ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Ik heb 

de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan verschillende projecten. Afspraken 

met bestuurders van verschillende organisaties of een werkconferentie over zorgpaden 

op de Zorgboulevard. Hierdoor heb ik ontzettend veel geleerd wat van toepassing is 

geweest voor mijn onderzoek maar ook zeker waarde zal hebben in mijn verdere 

loopbaan.  

 In februari ben ik gestart met mijn afstudeeronderzoek. Ik ben terecht 

gekomen bij Delta Psychiatrisch centrum. Zij hebben mij de mogelijkheid geboden om 

dieper in te gaan op de samenwerking tussen Delta en Maasstad. Een goed lopende 

samenwerking waar andere organisaties iets van kunnen leren. Met veel enthousiasme 

en af en toe vol verbazing heb ik dit onderzoek beleefd. 

 Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder een aantal personen. Als eerste 

wil ik Boudewijn bedanken. Hij is degene geweest die altijd tijd voor mij vrij maakte en 

bij wie ik mijn frustratie of verbazing over verschillende interviews kwijt kon. Daarnaast 

is zijn commentaar op mijn scriptie als voormalig USBO’er erg waardevol geweest. Ten 

tweede wil ik Elly bedanken voor de toegang die zij mij geboden heeft tot alle 

bestuurlijke overleggen en andere meetings. Daarnaast zal ik de gezellige gesprekken 

op kantoor ook niet snel vergeten. Vanuit Delta wil ik graag Marianne bedanken. Zij 

heeft mij toegang geboden tot dit onderzoek en is te allen tijde bereid geweest mij te 

woord te staan. Grote dank gaat ook uit naar Martijn, mijn begeleider vanuit de USBO. 

Met veel plezier heb ik met jou over mijn onderzoek kunnen sparren. Je feedback is van 

grote waarde geweest voor mijn scriptie. Bedankt! 

 Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken. Jullie gezelligheid en steun 

hebben gezorgd voor goede afleiding en gaven me energie om weer verder te gaan. 

Een persoon verdient een specifieke vermelding en dat is Jolien mijn huisgenoot. 

Ondanks mijn chagrijnigheid of moeheid was je er altijd voor mij. Je bent de beste! 

 

Paula van Haaren 

 

Juni 2012 
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II. Samenvatting 
 

Door de vergrijzing en de toenemende kosten van de Nederlandse gezondheidszorg is 

er steeds meer behoefte naar zorg op maat. Onderlinge samenwerking wordt gezien als 

een essentieel onderdeel van kwalitatief goede zorg. De samenwerking rondom 

patiënten met een combinatie van psychiatrische en somatische klachten op de MPU is 

een goed voorbeeld waarbij kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Dit is een 

samenwerking tussen een psychiatrisch centrum en een algemeen ziekenhuis. Dit 

voorbeeld dient als best practice en staat centraal in dit onderzoek. Hierbij hebben 

organizational boundaries een centrale rol. 

 Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de samenwerking op 

de MPU. Dit inzicht kan andere zorgaanbieders helpen hun samenwerkingsverbanden 

op te zetten en in te richten. Een wetenschappelijk doel is een bijdrage leveren aan de 

discussies over multidisciplinaire samenwerking in de gezondheidszorg. Dit onderzoek 

toont daarnaast de relevantie aan van een koppeling tussen de theorie van Bourdieu en 

recente conceptualisaties van het begrip organizational boundaries.  

De aard van dit onderzoek is interpretatief. Dit houdt in dat dit onderzoek zich 

richt op achterliggende gedachten en beweegreden van mensen en minder op 

algemene waarheden en verbanden. In lijn met dit type onderzoek is gekozen voor 

dataverzameling middels interviews en observaties. Het houden van interviews is een 

goede manier om respondenten te begrijpen. Hieruit zijn de onderstaande bevindingen 

gekomen.    

Geconcludeerd kan worden dat in dit samenwerkingsverband een aantal 

boundaries bestaan. Ten eerste ervaren respondenten grote verschillen tussen de 

psychiatrie en de somatiek. Ten tweede bezitten de betrokken actoren verschillende 

soorten kennis wat voor boundaries zorgt. Daarnaast blijken ruimtelijke barrières een 

rol te spelen. Tenslotte zijn er een aantal praktische obstakels in deze samenwerking, 

zoals niet gekoppelde ICT systemen en geen goede basis voor de financiering van de 

MPU. 

De meeste boundaries worden in deze samenwerking overbrugd. Een 

belangrijke factor hiervoor ligt in de aard van de problematiek van de patiënten. Deze 

zorgt ervoor dat medewerkers van Delta samenwerken met medewerkers van 

Maasstad. De patiënten kunnen gezien worden als boundary object omdat de 

problematiek waarmee zij kampen een brug slaat tussen de psychiatrie en de somatiek. 

Daarnaast hebben verpleegkundigen een grote rol. Zij kunnen gezien worden als 

boundary brokers omdat zij een verbindend karakter hebben. Ook blijken de 

competenties die mensen bezitten een belangrijk rol te spelen in de samenwerking.  

Dit onderzoek biedt inzicht in de samenwerking op de MPU en kan andere 

organisaties helpen hun samenwerkingsverbanden op te zetten en in te richten. 
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1. Inleiding 
 

De laatste jaren neemt de vraag naar zorg op maat binnen de gezondheidssector toe. 

Deze toename heeft vooral betrekking op patiënten met multiproblematiek. Delta 

Psychiatrische Centrum (later ‘Delta’ genoemd) en het Maasstad Ziekenhuis (later 

‘Maasstad’ genoemd) hebben de handen ineengeslagen en hebben in 2008 de Medisch 

Psychiatrische Unit (MPU) opgestart. Dit samenwerkingsverband is gevormd rondom 

een patiëntengroep die zowel te kampen heeft met somatische (lichamelijke) klachten 

als met psychiatrische klachten. Op de MPU wordt een combinatie van psychiatrische 

en somatische zorg aangeboden. 

 Dit is het rapport van een onderzoek naar de samenwerking tussen twee 

organisaties rondom één patiëntengroep. De focus ligt op boundaries die kunnen 

bestaan in een samenwerkingsverband. Boundaries kunnen bestaan wanneer mensen 

met een verschillende achtergrond met elkaar moeten samenwerken. Het gevolg van 

boundaries kan zijn dat mensen elkaar niet begrijpen. In dit onderzoek zal gekeken 

worden welke boundaries de samenwerking op de MPU beïnvloeden en hoe deze 

boundaries al dan niet overbrugd worden.  

Deze inleiding start met een weergave van de belangrijkste ontwikkelingen in 

de Nederlandse gezondheidszorg. De MPU is gevestigd op de Zorgboulevard, hier zal 

een korte uitleg over worden gegeven. Vervolgens wordt de MPU nader toegelicht. 

Daarna wordt kort stil gestaan bij de aanleiding van het onderzoek. Ook wordt de 

probleem-, doel-, en vraagstelling getoond. Tenslotte is een leeswijzer opgenomen.  

 

1.1 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
De gezondheidszorg in Nederland is de laatste jaren sterk in beweging. Door de 

vergrijzing doen meer mensen een langere tijd beroep op zorg. De zorgvraag verandert 

hierdoor en neemt de komende jaren alsmaar toe. Ook heeft de gezondheidszorg de 

laatste jaren te kampen met bezuinigingen (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2011). 

Door deze ontwikkelingen komt steeds meer behoefte naar zorg op maat. 

Nederlanders moeten zelf de regie in handen kunnen nemen wat betreft de 

gezondheidszorg. In de notitie ‘Koers op Kwaliteit’ van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt deze opvatting ondersteund en wordt 

gesproken over het belang om zorg zoveel mogelijk toe te snijden op de individuele 

behoeften van de cliënt. Kwalitatief goede zorg wordt omschreven als: “eigentijdse zorg 

die effectief, veilig en op tijd is” (VWS, 2007, p.2).  

In het meerjarenbeleidsplaan van de IGZ staat dat kwaliteit van onderlinge 

samenwerking in de zorg een wezenlijk onderdeel vormt van kwalitatief goede zorg. 

Echter geven zij aan dat het niet vanzelfsprekend is dat één veldpartij richtlijnen of 

normen opstelt. Deze zijn nodig om te zorgen dat het netwerk als geheel, door 

samenwerking, verantwoorde zorg levert. Bij de IGZ leeft een behoefte aan 
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explicitering van normen voor samenwerking. Het uitgangspunt is dat de patiënt de 

integrale zorg moet kunnen krijgen waaraan hij of zij behoefte heeft (IGZ, 2011). 

 

Multiproblematiek 

De behoefte naar integrale zorg neemt de laatste jaren toe door onder andere een 

toename van het aantal patiënten wat kampt met meerdere ziektes tegelijkertijd. Uit 

onderzoek blijkt dat bijna 13 procent van de Nederlandse bevolking en 37 procent van 

de 55-plussers te maken heeft met twee of meer chronische ziekten. Vooral bij 

ouderen is multiproblematiek eerder regel dan uitzondering (RIVM, 2011). 

Zorgverleners moeten alert zijn op verschillende combinaties van ziekten en 

samenwerken met andere zorgverleners. Omdat meerdere zorgverleners hierbij 

betrokken zijn maakt dat de gezondheidszorg complex. Verschillende behandelaars met 

verschillende behandelingen zijn nodig. Hierbij kunnen tegenstrijdige belangen of 

adviezen een rol spelen (RIVM, 2011).  

 

Multiproblematiek in de psychiatrie 

Uit onderzoek blijkt dat psychische stoornissen procentueel het sterkst stijgen (Trimbos 

Instituut, 2006). Uit de eerste drie jaarboeken van de Nationale Monitor Geestelijke 

Gezondheid (NMG) van het Trimbos Instituut blijkt dat psychische klachten vaak 

gepaard gaan met verschillen somatische klachten en ziekten. Psychiatrische patiënten 

brengen hun lichamelijke klachten relatief laat naar voren. Door hun psychische 

klachten zijn ze daarnaast soms moeilijk in staat hun lichamelijke klachten helder te 

verwoorden. De expertise die nodig is voor deze combinatie van klachten is niet altijd 

aanwezig bij behandelaars (Trimbos Instituut, 2006). De organisatie van het 

gezondheidszorgsysteem in Nederland zorgt voor een scheiding tussen de somatische 

en geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen organisatorisch maar ook financieel is dit 

gescheiden.  

 

1.2 De Zorgboulevard 
De MPU is gevestigd op de Zorgboulevard. Dit is een uniek samenwerkingsverband in 

Rotterdam Zuid wat sinds mei 2011 haar deuren heeft geopend. Een aantal jaar 

geleden heeft een aantal Rotterdamse zorginstellingen het initiatief genomen voor de 

ontwikkeling van een centrum waar gezondheid centraal staat. Het doel van dit 

initiatief is de verschillende doelgroepen met hun eigen wensen en behoefte zo goed 

mogelijk van dienst te zijn. Om op de bovengenoemde ontwikkelingen goed in te 

kunnen spelen is effectieve samenwerking, slimme logistiek en creatief 

zorgondernemerschap waarin traditionele scheidslijnen worden losgelaten van groot 

belang (Gezond op Zuid, 2009). Door de verschillende zorgaanbieders maar ook 

aanvullende voorzieningen aan elkaar te koppelen ontstaan mogelijkheden voor 

nieuwe zorgarrangementen. Dit geeft het vermogen om beter in te spelen op de 
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individuele vraag (Zorgboulevard, 2009). Op de Zorgboulevard zijn onder andere 

gevestigd: het Maasstad Ziekenhuis, Delta Psychiatrisch Centrum, Aafje Zorghotel, het 

Roparun Centrum, een Apotheek en Sanquin Bloedbank.  

 

1.3 de MPU 
De MPU is een samenwerkingsverband tussen Delta en Maasstad wat is opgestart in 

december 2008 als een pilot. De MPU is een afdeling van Delta waar patiënten liggen 

die zowel psychiatrische als somatische klachten hebben. Medewerkers van Delta 

behandelen samen met medewerkers van Maasstad de patiënten. In een document 

van Maasstad over de MPU staat de volgende doelstelling: “de schotten tussen de 

instellingen slechten, zodat de continuïteit van zorg en de afstemming tussen 

verschillende professionals voor de patiënt optimaal geregeld is” (Maasstad Ziekenhuis, 

2008: 2). De eerste twee was de MPU gelokaliseerd in Maasstad. De reden was dat daar 

op dat moment een afdeling leeg stond waardoor ruimte beschikbaar was. Met de 

opening van een locatie van Delta op de Zorgboulevard in 2011, is de MPU verhuisd 

naar Delta. Dit omdat Delta het eigenaarschap heeft over de afdeling. 

Op de MPU werken psychiaters, één afdelingsarts, één nurse practitioner en 

één verpleegkundig team van Delta. Vanuit Maasstad werken artsen vanuit 

verschillende specialismen op de MPU. Daarnaast zijn vanuit Maasstad af en toe arts-

assistenten en avond- en nachthoofden betrokken bij de MPU. Gezien de geringe rol 

die zij hebben, zijn deze actoren buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. De 

psychiater is vrijwel altijd de hoofdbehandelaar van de patiënten op de MPU. Dit houdt 

in dat hij of zij de eindverantwoordelijkheid heeft over de behandeling van de 

patiënten. De specialisten van Maasstad zijn medebehandelaar. 

 

1.4 Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is dat op de Zorgboulevard verschillende 

zorgaanbieders hun intentie tot samenwerking uitspreken rondom een bepaalde 

patiëntencategorie. Echter leiden deze intenties in de meeste gevallen niet tot concrete 

samenwerkingsverbanden. Bij zorgaanbieders op de Zorgboulevard leeft de behoefte 

om goed lopende samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken. Op deze manier 

kunnen hier lessen uit getrokken worden. Daarnaast leeft bij Delta ook de behoefte om 

deze samenwerking inzichtelijk te maken zodat zij duidelijke aanknopingspunten 

hebben richting de zorgverzekeraars. De MPU is een samenwerkingsverband wat goed 

loopt en dient in dit onderzoek als best practice.  

 

1.5 Probleem-, doel- en vraagstelling 
Het probleem van dit onderzoek is dat op de MPU een samenwerking plaatsvindt 

tussen mensen van verschillende organisaties en beroepsgroepen. Het is aannemelijk 

dat deze mensen door hun verschillende achtergrond verschillende belangen, 
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werkwijzen of normen hebben. Wanneer dit op de MPU bij elkaar komt kunnen deze 

conflicteren met elkaar. In een samenwerkingsverband kan dit problematisch zijn. Er 

bestaan hierdoor organizational boundaries. Op dit moment is onvoldoende zicht op 

welke manier met deze organizational boundaries om wordt gegaan. Dit leidt er toe dat 

er geen zicht is op de succes- en faalfactoren van deze best practice.  

 Het doel van deze scriptie is de samenwerking op de MPU beter 

begrijpen inzichtelijk maken. Dit inzicht kan andere zorgaanbieders (op de 

Zorgboulevard) helpen hun samenwerkingsverbanden op te zetten en in te richten. 

Vanuit wetenschappelijk perspectief beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan 

de verschillende discussies over multidisciplinaire samenwerking in de 

gezondheidszorg. Dit onderzoek toont de relevantie aan van een koppeling tussen de 

theorie van Bourdieu en recente conceptualisaties van het begrip organizational 

boundaries. De combinatie van deze twee concepten zorgt voor een beter inzicht in 

dergelijke samenwerkingsverbanden.  

Om op een goede manier inzicht te krijgen deze samenwerking rondom 

patiënten op de MPU zal de volgende onderzoeksvraag centraal staan in dit onderzoek: 

 

“Op welke manier geven professionals van verschillende organisaties en 

beroepsgroepen betekenis aan organizational boundaries in de samenwerking rondom 

patiënten met multiproblematiek op het MPU”. 

 

Om tot een gedegen antwoord te komen op deze vraag, zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

 

“Welke boundaries spelen een rol in dit samenwerkingsverband?” 

“Hoe wordt de samenwerking beïnvloedt door de boundaries?” 

“Op welke manier wordt er al dan niet over bepaalde boundaries heen gestapt?” 

“Wat zijn de succes- en faalfactoren van dit samenwerkingsverband?” 

 

1.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat een aantal theoretische concepten. Deze theorieën kunnen gebruikt 

worden om de resultaten van het onderzoek te duiden en te begrijpen. In hoofdstuk 3 

zal een toelichting worden gegeven op de wetenschapsfilosofische positionering en de 

onderzoeksmethode. Hoofdstuk 4 zal een uiteenzetting en analyse zijn van de 

gevonden resultaten. In dit hoofdstuk zal ook een koppeling gemaakt worden met de 

theorie. Hierop volgend zullen in hoofdstuk 5 enkele conclusies worden getrokken 

waarmee antwoorden geformuleerd worden op de deelvragen en op de hoofdvraag. In 

hoofdstuk 6 zal met een kritische noot terug worden gekeken op het onderzoeksproces 

daarnaast zullen enkele suggesties voor vervolgonderzoek gedaan worden. Tenslotte 

zijn de referenties weergegeven.  
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2. Theoretisch kader 
 

Om tot een gedegen analyse te komen worden er in dit hoofdstuk enkele theoretische 

concepten uiteengezet. Aan de hand van deze concepten kunnen de resultaten 

geïnterpreteerd en begrepen worden.  

In de eerste paragraaf komt multidisciplinaire samenwerking als concept aan 

bod. Hieraan worden competenties gekoppeld die belangrijk zijn om effectief samen te 

werken. In paragraaf twee wordt de theorie van de Franse socioloog Bourdieu over 

veld, kapitaal en habitus uiteengezet. In paragraaf drie wordt de MPU benaderd als een 

loosely coupled system. In paragraaf vier gaat het over verschillende soorten 

boundaries. Tenslotte volgt in paragraaf vijf een theoretische discussie over het 

overbruggen van organizational boundaries.  

Deze theoretische concepten gaan in op het domein waar de samenwerking 

zich afspeelt en op de samenwerking zelf.  

 

2.1 Multidisciplinaire samenwerking 
De laatste jaren is steeds meer aandacht voor multidisciplinaire samenwerking in de 

wetenschap. Specifieke kwesties leiden vaak tot een samenkomst van autonome of 

semiautonome actoren. Deze willen iets met elkaar bereiken. Hiervoor worden 

gezamenlijke regels en structuren opgesteld die richtinggevend zijn voor onderlinge 

relaties. Belangrijk is dat er gedeelde waarden en normen zijn en het voor beide 

partijen wat moet opleveren (Thomson, Perry & Miller, 2007). In dit onderzoek wordt 

multidisciplinaire samenwerking gezien als samenwerking vanuit verschillende 

professies rondom een bepaald kwestie. Op de MPU werken specialisten van Maasstad 

en Delta en verpleegkundigen samen rondom één bepaalde patiëntencategorie.  

Voornamelijk in de gezondheidssector is veel onderzoek gedaan naar 

multidisciplinaire samenwerking (Horwath & Morrison, 2007; Isbell, 2012; Shaw, 2007). 

Verschillende onderzoeken laten zien dat de gezondheidszorg in toenemende mate is 

opgebouwd rondom netwerken. Hierbij komen complexe politieke en maatschappelijke 

vraagstukken aan het licht. Multidisciplinaire samenwerking kan één middel zijn om 

deze complexe vraagstukken aan te pakken en kan er toe leiden dat de dienstverlening 

naar patiënten beter wordt (Barr, 2000; Thomson et al, 2007).  

Ondanks de rijkheid aan literatuur over dit thema ontbreekt een algemene 

definitie of conceptualisering. Thomson et al. (2007) hebben een vijftal dimensies 

ontwikkeld waarmee zijn proberen om multidisciplinaire samenwerking te 

conceptualiseren: 

1. Governance. Dit gaat over de manier hoe gezamenlijke beslissingen gemaakt 

worden. Deze geven richting aan het gedrag en relaties in multidisciplinaire 

samenwerking. 
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2. Administration. Dit gaat in op de manier waarop doelen bereikt worden en 

actie gegenereerd wordt.  

3. Mutuality. Dit zegt iets over de afhankelijkheidsrelaties die er bestaan. Deze 

zijn vaak gebaseerd op gedeelde belangen. In het artikel wordt dit omschreven 

als: “It occurs when one party has unique resources; skills, expertise, money,  

that another party needs or could benefit from, and vice versa.” (Thomson et al, 

2007: 5).  

4. Norms. Dit heeft te maken met wederkerigheid. Als een organisatie iets doet 

moet daar ook iets tegenover staan. Dit is iets wat zich door de tijd heen moet 

ontwikkelen en waar vertrouwen een grote rol in speelt.  

5. Organizational autonomy. Dit gaat over de spanning die er kan ontstaan tussen 

persoonlijke belangen en collectieve belangen.  

Om de samenwerking op de MPU inzichtelijk te maken is het goed om te weten wat 

belangrijke aspecten zijn om op te letten. De bovenstaande dimensies leveren in dit 

onderzoek een bijdrage aan het in kaart brengen van de samenwerking op de MPU. 

 

Competenties voor multidisciplinaire samenwerking 

Naast het in kaart brengen van de samenwerking is het ook belangrijk dieper in te gaan 

op de actoren die betrokken zijn bij de samenwerking. Het is niet vanzelfsprekend dat 

iedereen kan samenwerken met andere professies. Hiervoor zijn verschillende 

competenties nodig (Crocker, Trede & Higgs, 2012). 

Uit onderzoek is gebleken dat vooral effectieve communicatie en begrip en 

inzicht in elkaars rollen en verantwoordelijkheden belangrijke competenties zijn voor 

multidisciplinaire samenwerking (Arndt, Arthur, Parboosingh, Taylor, Suter & 

Deutschlander, 2009). Croker, Trede en Higgs (2012) hebben competenties opgesteld 

die specifiek ingaan op individuele kwaliteiten met betrekking tot multidisciplinaire 

samenwerking in de zorg en het vormgeven hiervan.  

1. Engaging positively with others’ diversity 

De eerste dimensie gaat over de openheid van de verschillende actoren in de 

samenwerking tegenover elkaars zienswijze en vaardigheden. Daarbij is onderling 

respect voor elkaar erg belangrijk. Het gaat bij deze dimensie om hoe een individu zich 

positioneert ten opzichte van het team. 

2. Entering into the form and feel of the team 

De tweede dimensie gaat over making sense of de verwachtingen en capaciteiten van 

de verschillende teamleden. Een belangrijk aspect is het lidmaatschap van een team, 

vooral wanneer de samenstelling van het team continu wisselt. Sommigen worden 

geleidelijk lid van het team terwijl anderen van de een op de andere dag in het team 

geplaatst worden. Dit kan verschillende verwachtingen met zich teweeg brengen en het 

is belangrijk hier aandacht aan te besteden.  

3. Establishing ways of communication and working together 



De grenzen overbrugd  P. van Haaren 

12 

Deze dimensie gaat over de manier waarop communicatie verloopt en hoe bepaalde 

werkprocessen zijn ingericht. Samenwerkingsverbanden vereisen een verwevenheid 

van verschillende formele en informele communicatiesystemen. Daarnaast vraagt het 

aanpassingsvermogen van verschillende actoren. De focus van deze dimensie ligt op de 

complexheid van onderlinge interacties.  

4. Envisioning together frameworks for patients rehabilitation 

Wanneer gezamenlijke frameworks worden ontwikkeld voor het kijken naar patiënten, 

kan dit de basis vormen voor collectieve besluitvorming. Verschillende actoren kunnen 

eigen ervaringen en eigen kennis inbrengen om op die manier tot een gezamenlijke 

visie te komen. De focus ligt op delen van informatie en kennis om tot gezamenlijke 

besluitvorming te komen. Deze dimensie sluit aan bij de dimensie ‘governance’ van 

Thomson et al (2007).  

5. Effecting changes in people and teams 

De laatste dimensie gaat over teams in relatie tot de organisationele context. Hiermee 

wordt bedoeld dat teamleden moeten verzekeren dat onderwerpen die op hoger 

organisatorisch niveau spelen geen negatieve impact krijgen op de teamgeest. 

Teamleden moeten erkennen dat collectieve inspanning leidt tot een betere situatie 

voor de patiënt.  

6. Reflexivity, reciprocity and responsiveness 

Naast de bovenstaande dimensies zijn drie dimensies overkoepeld aan de andere 

dimensies. Reflexivity zegt iets over het terug kijken op bepaalde acties. Daarnaast gaat 

het over persoonlijke ontwikkeling en onderlinge relaties. Reciprocity gaat over 

wederkerigheid en over de bereidheid informatie en kennis met elkaar te delen. 

Responsiveness gaat over het bewust zijn van bepaalde aanpassingen die mensen 

moeten doen in een bepaalde situatie, die misschien niet van te voren werd voorzien. 

 Zowel in de dimensies van Thomson et al. (2007) en Crocker et al. (2012) is de 

aandacht voor het concept ‘vertrouwen’ gering. Omdat ‘vertrouwen’ als thema 

meerdere malen terug komt in andere onderzoeken naar multidisciplinaire 

samenwerking is het belangrijk hierbij stil te staan (Adler, Kwon & Heckscher, 2008; 

Williams, 2002). Williams (2002) zegt hierover: “trust is pivotal to collaboration. 

Attitudes of mistrust and suspicion are a primary boundary to co-operation between 

organizations and professional boundaries: collective behavior is hardly conceivable 

where trusting attitudes are absent” (Williams, 2002: 111) 

 Met de toevoeging van het concept ‘vertrouwen’ zijn de bovenstaande 

dimensies en competenties bruikbaar om toe te passen op de MPU. Op deze manier 

kan in kaart gebracht worden welke competenties bij de betrokken actoren aanwezig 

zijn en welke nog niet. 
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2.2 Het medische veld volgens Bourdieu 
Op de MPU wordt samengewerkt vanuit de psychiatrie en de somatiek. Deze beide 

professies maken onderdeel uit van de ‘medische wereld’. De Franse socioloog 

Bourdieu heeft een theorie ontwikkeld om op een bepaalde manier naar de sociale 

wereld te kijken. De belangrijkste concepten hierbij zijn veld, kapitaal en habitus. Deze 

concepten kunnen gebruikt worden om de onderlinge dynamiek van de sociale wereld 

te begrijpen (Emirbayer & Johnson, 2008).  

 

Het veld 

Een veld is een relatief autonome ruimte die werkt volgens een eigen logica, met eigen 

spelregels (Pels, 1989). Het veld kan gezien worden als een bepaalde configuratie van 

relaties. Binnen het veld overheersen patronen die het gedrag en handelen van spelers 

grotendeels bepalen. Deze patronen komen voort uit een bepaalde structuur van 

machtsrelaties en posities die spelers in nemen. Hierbij gaat het over welke speler(s) 

domineren. De groep die domineert kan druk uitoefenen op de anderen en de regels 

van het veld bepalen. De dominante groep bepaalt wat belangrijk is en op welke 

manier dingen aangepakt worden (Bourdieu, 2005). Een veld vormt zich vaak rondom 

een bepaalde beroepsniche. Binnen het veld kunnen verschillende subvelden bestaan 

die weer relatief autonoom naast elkaar kunnen bestaan. Die velden kunnen elk ook 

verschillende waarden nastreven. De doelstellingen en werkwijzen van de verschillende 

subvelden kunnen onderling weer bekritiseerd worden (Bourdieu & Wacquant, 1992). 

Wanneer Bourdieu spreekt over velden, spreekt hij vaak over de ‘medische wereld’, de 

wetenschap of rechtspraak. De reden hiervoor is dat dit traditionele en rigide 

georganiseerde delen van de samenleving zijn. De machtsrelaties binnen het veld zijn 

de uitkomsten van een strijd om een bepaalde vorm van kapitaal wat ongelijk verdeeld. 

De groep die dominant is bezit het meeste kapitaal wat in dat veld als belangrijkste 

wordt aangemerkt. Dit is langzaam zo gevormd als kenmerk van het specifieke veld. 

(Emirbayer & Johnson, 2008). Het veld kan gezien worden als een uitwendige structuur 

van relaties tussen posities die op een gegeven moment uit de strijd tevoorschijn zijn 

gekomen (Pels, 1989).  

 In dit onderzoek staat het medische veld centraal. Binnen dit veld kan de 

psychiatrie en de somatiek als subveld gezien worden. In paragraaf 4.1 wordt deze 

stellingname empirisch ondersteund. 

 

Kapitaal 

Zoals in het bovenstaande is beschreven wordt op elk veld een strijd gespeeld om 

kapitaal te verkrijgen. Wanneer het gaat om de strijd om kapitaal in één veld gaat het 

over het verkrijgen van een monopolie op het kapitaal dat in dat veld de grootste 

waarde heeft. De macht die uitgeoefend kan worden hangt af van de hoeveelheid 
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kapitaal wat iemand bezit en de waarde die binnen het veld aan die vorm van kapitaal 

gehangen wordt (Emirbayer & Johnson, 2008). Wanneer het gaat over verschillende 

velden, gaat het over welk veld het belangrijkste is en zal domineren (Pels, 1989). 

Kapitaal zal alleen waargenomen worden wanneer dit door het veld gewaardeerd en 

erkend wordt. (Witman, 2008). Afhankelijk van het veld waarin het functioneert, kan 

kapitaal optreden in vier verschillende gedaanten. Economisch kapitaal heeft 

betrekking op inkomsten en vermogen en is onmiddellijk in geld omzet baar. Cultureel 

kapitaal zegt iets over de kennis en vaardigheden die een persoon zich toegeëigend 

heeft. Cultureel kapitaal kan worden geïnstitutionaliseerd in de vorm van 

onderwijskwalificaties. Sociaal kapitaal bestaat uit verschillende connecties die mensen 

hebben met elkaar en de hulpbronnen die dit netwerk van bekendheid en relaties 

voortbrengt. Dit komt voort uit het lidmaatschap van een bepaalde groep. Het volume 

van sociaal kapitaal hangt dus af van de grootte van het netwerk dat effectief 

gemobiliseerd kan worden en de hoeveelheid kapitaal die de individuen in dat netwerk 

bezitten. Tenslotte is er symbolisch kapitaal, dit wordt ook wel prestige, reputatie of 

roem genoemd. Symbolisch kapitaal zegt iets over hoe de andere vormen van kapitaal 

als legitiem onderkend en erkend worden (Bourdieu, 1986). Deze vormen van kapitaal 

geven aan dat binnen de sociale wereld verschillende belangen onderscheiden kunnen 

worden en dat deze belangen van verschillende waarde kunnen zijn, afhankelijk van het 

veld waarin het zich bevind. Witman, Smit, Meurs & William (2010) hebben specifiek 

onderzoek gedaan naar kapitaal binnen de medische wereld. Hierin is naar voren 

gekomen dat cultureel kapitaal in deze wereld het hoogst gewaardeerd wordt.  

 In dit onderzoek is het relevant om te kijken welke vormen van kapitaal 

domineren in het medische veld en in de subvelden. Op deze manier wordt inzichtelijk 

welke verschillende belangen al dan niet onderscheiden kunnen worden.  

 

Habitus 

De habitus kan gezien worden als het innerlijke model van de sociale werkelijkheid van 

een individu en komt tot stand door socialisatie (Bourdieu & Wacquant, 1992). De 

habitus is een bepaald denkkader wat zich in het hoofd van mensen afspeelt. Het zijn 

verworven disposities, duurzame zienswijzen of gedragswijzen die belichaamd zijn. De 

habitus is dus de belichaming van de structuur en noodzakelijkheid van een veld (Pels, 

1989). De habitus is gebaseerd op vroegere ervaringen en kan door toekomstige 

ervaringen ook weer veranderen (Emirbayer &Johnson, 2008). De relatie tussen de 

habitus en het veld is tweeledig. Enerzijds wordt de habitus gestructureerd door het 

veld. Het is een socialisatieproces wat onder andere in het veld kan plaats vinden. 

Anderzijds bepaald de habitus wat er wordt waargenomen en hoe dit wordt 

gewaardeerd (Witman, 2008). Wanneer iemand een veld betreedt handelt degene niet 

alleen op basis van de regels die er zijn maar dus ook op basis van de habitus. De 
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habitus bepaald dus de manier waarop iemand in het leven staat, hoe iemand dingen 

waarneemt en waardeert en op basis waarvan iemand handelt (Hallett, 2003). 

 In dit onderzoek zijn verschillende actoren betrokken die verschillende 

beroepen uitoefenen en in verschillende organisaties werken. Door deze verschillen 

zullen zij op een andere manier gesocialiseerd zijn. Om bepaalde zienswijzen van de 

actoren te begrijpen is het relevant om bewust te zijn van het concept habitus. 

 

De bovenstaande theorie van Bourdieu is een goede manier om naar de samenwerking 

op de MPU te kijken. Het maakt inzichtelijk wat voor soort processen zich binnen 

velden afspelen. Op deze manier kan begrepen worden waarom mensen zich op een 

bepaalde manier gedragen. Daarnaast wordt duidelijk dat respondenten verschillende 

conflicterende belangen kunnen hebben. Een kritische kanttekening bij deze theorie is 

dat Bourdieu velden ziet als afgebakende en autonome ruimtes. De vraag is echter of 

de velden waar Bourdieu over spreekt in de hedendaagse maatschappij nog wel zo 

afgebakend en autonoom zijn. In de inleiding is beschreven dat de wens voor 

samenwerking in de Nederlandse gezondheidszorg de laatste jaren steeds meer 

toeneemt. Dit betreft vooral samenwerking met andere disciplines, dus met andere 

velden (IGZ, 2011). Hierdoor komt de autonomie van het veld in gedrang. Ook op de 

MPU is te zien dat het veld van de psychiatrie en het veld van de somatiek niet 

autonoom naast elkaar kunnen bestaan. De problematiek die speelt op de MPU kan 

alleen maar opgelost worden wanneer beide velden integreren en samenwerken. Door 

de toenemende nadruk op samenwerking is een concept wat gaat over systemen een 

goede aanvulling op de theorie van Bourdieu. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe 

verschillende onderdelen van een systeem met elkaar verbonden zijn en samen kunnen 

werken.  

 

2.3 de MPU als een loosely coupled system 
Als aanvulling op de theorie van Bourdieu is het concept van loosely coupled systems 

gekozen. Dit concept probeert evenals de theorie van Bourdieu betekenis te geven aan 

dingen die in organisaties gebeuren. Het verschil is dat het domein waarbinnen dit 

gebeurt bij een loosely coupled system breder en minder afgebakend is dan het veld 

van Bourdieu. Daarnaast is in een loosely coupled system een minder grote rol 

toebedeeld aan regels. Organisaties of actoren kunnen het domein een stuk 

makkelijker betreden of verlaten dan binnen het veld van Bourdieu.  

 

Een loosely coupled system 

Een loosely coupled system is een systeem wat bestaat uit verschillende units. Units 

kunnen gezien worden als verschillende dingen zoals organisaties, actoren of 

gebeurtenissen. Loosely coupled houdt in dat de onderlinge verbondenheid tussen de 

verschillende units relatief laag is (Weick, 1976). De mate waarin de verschillende units 
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verbonden zijn, is determineer baar naar de begrippen responsiveness en 

distinctiveness: “If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system is not 

really a system and it can be defined as a noncoupled system. If there is responsiveness 

without distinctiveness, the system is tightly coupled. If there is distinctiveness without 

responsiveness, the system is decoupled. If there is both distinctiveness and 

responsiveness, the system is loosely coupled” (Orton and Weick, 1990: 205). Omdat de 

onderlinge verbondenheid relatief laag is, zijn units in staat hun eigen autonomie en 

identiteit te behouden. Doordat units hun eigen identiteit kunnen behouden hoeven zij 

niet een compleet andere werkwijze aan te nemen (Heldal, 2010). 

Dit concept is bruikbaar om tegenstrijdige gedragingen in een systeem te 

begrijpen. Het richt zich zowel op integrale aspecten van het systeem als op meer 

modulaire aspecten, respectievelijk responsiveness en distinctiveness. Het verschil met 

de theorie van Bourdieu is dat ondanks dat de units zich sterk onderscheiden van elkaar 

ze nog wel tot hetzelfde systeem toebehoren. Door de responsiveness hebben ze elkaar 

ook echt nodig en kunnen ze niet autonoom blijven (Brusoni & Prencipe, 2001). 

Daarnaast is dit concept bruikbaar omdat het zich richt zich op dingen die niet direct 

zichtbaar zijn. Het prikkelt de observator om dingen te bevragen die voorheen als 

logisch en taken for granted aangezien werden. Op deze manier kunnen dingen aan het 

ligt komen die voorheen niet opgemerkt werden (Heldal, 2010).  

 Dit concept is waardevol voor de analyse van de samenwerking op de MPU 

omdat veel kenmerken van een loosely coupled system overeenkomen met kenmerken 

van de samenwerking op de MPU. De specialisten van Delta en Maasstad zijn duidelijk 

van elkaar te onderscheiden maar hebben elkaar wel nodig voor de behandeling van de 

patiënten. De banden tussen de Maasstad en Delta zijn op de MPU relatief ‘zacht’.  

 

2.4 Boundaries in samenwerkingen 
In een samenwerkingsverband werken vaak verschillende groepen met elkaar samen. 

Tussen deze groepen kunnen verschillen bestaan omdat ze bijvoorbeeld afkomstig zijn 

uit verschillende velden. Dit kan duidelijk worden wanneer zij met elkaar moeten 

samenwerken. De verschillen kunnen problematisch zijn waardoor tussen groepen 

organizational boundaries bestaan. Organizational Boundaries (later boundaries) 

bestaan tussen verschillende groepen en worden expliciet in 

samenwerkingsverbanden. De manier waarop mensen gewend zijn dingen aan te 

pakken, kan voor anderen juist helemaal niet logisch zijn. Dingen kunnen op een andere 

manier geïnterpreteerd worden waardoor men elkaar niet begrijpt (Vlaar, Bosch & 

Volberda, 2006). Door naar boundaries binnen een samenwerkingsverband te kijken 

kan begrepen worden waarom een samenwerking op specifieke punten lastig kan zijn. 

In deze paragraaf komen verschillende verschijningsvormen van boundaries aan bod.  

 

Boundaries in het veld 
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Binnen de verschillende velden werken patronen die het gedrag van actoren bepalen 

wanneer deze patronen in de velden verschillen kan dit voor obstakels zorgen in de 

samenwerking (Bourdieu, 2005). Het is belangrijk bij de analyse van de samenwerking 

op de MPU, hier bewust van te zijn. Bij de MPU wordt er samengewerkt op de grens 

tussen het veld van de psychiatrie en de somatiek. Daarnaast is de habitus bepalend 

voor de manier waarop mensen met bepaalde zaken omgaan. Omdat mensen vanuit de 

psychiatrie een ander socialisatieproces hebben doorgemaakt dan mensen vanuit de 

somatiek kan de habitus tussen deze actoren sterk verschillen. Dit werkt door in de 

manier waarop door bepaalde actoren betekenis wordt gegeven aan zaken in het veld. 

Mensen houden vaak vast aan hun eigen werkwijze en manier van denken omdat 

datgene volgens hen het meeste oplevert, dat verschaft ze het meeste kapitaal wat in 

die context het belangrijkste is (Carlile, 2002). Ondanks dat beide werkwijzen kunnen 

leiden naar een oplossing van het probleem, kunnen deze verschillen er ook voor 

zorgen dat er een boundary bestaat in de samenwerking.  

 Voor dit onderzoek is het interessant om de koppeling te maken tussen de 

theorie van Bourdieu en de literatuur over boundaries omdat het veld, de habitus en de 

waardering van de verschillende soorten kapitaal van invloed kunnen zijn op het 

bestaan van boundaries. In het onderstaande worden verschillende 

verschijningsvormen van boundaries uiteengezet.  

 

Professionals in de gezondheidszorg 

Wanneer mensen uit verschillende professies moeten samenwerken kunnen 

boundaries aan het licht komen. Professionals kunnen zich in samenwerkingsverbanden 

niet alleen maar beperken tot hun eigen autonome vakgebied. De autonomie van hun 

vakgebied is afgenomen door de samenwerking en daarbij zullen zij gedwongen 

worden over de grenzen van het eigen vakgebied heen te stappen. 

Over professionals in de gezondheidszorg is de laatste jaren veel geschreven. In 

het werk van Wilensky (1964) wordt een aantal kenmerken van professionals genoemd: 

 1. a cognitive base, that is, an area of technical, specialized knowledge 

2. normative commitments to a service ideal, often formally expressed in a code of 

ethics and contrasted with the commercial norms of the market 

3. an exclusive jurisdiction. 

Deze kenmerken geven professionals een hoge mate van autonomie en zelfregulatie. 

Deze definitie is van toepassing op artsen of rechters die werken in een relatief 

gesloten domein. Deze beroepsgroepen worden ook wel klassieke professionals 

genoemd (Wilendsky, 1964).  

De laatste jaren worden professionals steeds meer onder druk gezet en komt 

de autonomie van waaruit zij altijd hebben kunnen handelen in het gedrang. In de 

huidige samenleving vragen complexe problemen in de gezondheidszorg om een 

multidisciplinaire aanpak. Door deze ontwikkelingen zullen klassieke professionals in 
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toenemende mate hun autonomie zien verminderen en zullen zij meer in aanraking 

komen met multidisciplinaire samenwerking. Professionals zullen zich moeten 

aanpassen aan deze maatschappelijke ontwikkelingen en zullen in steeds grotere mate 

hun waarde moeten bewijzen (Noordegraaf, 2007). Bovenstaande ontwikkelingen 

leiden tot een nieuw soort professional die ook wel ‘hybride professionals’ genoemd 

worden. Het concept van hybride professionals is gebaseerd op onderlinge relaties. 

Belangrijke kenmerken van deze nieuwe groep professionals zijn: “links with outside 

worlds, organizational rationales, and other professionals become essential parts of 

professionalism” (Noordegraaf, 2007:774).  

In dit onderzoek is het interessant om te kijken in welke categorie professionals 

van Delta en Maasstad vallen. Dit kan inzichtelijk maken aan welke (verschillende) 

dingen professionals waarde hechten. Daarnaast kan het iets zeggen over de 

bereidheid tot samenwerking.  

 

De rol van kennis in samenwerkingsverbanden 

Naast professionaliteit kan ook kennis een boundary vormen binnen 

samenwerkingsverbanden (Carlile, 2002). De laatste tien jaar wordt er steeds meer 

aandacht besteed aan kennis en leren binnen organisaties. Een van de reden hiervan is 

dat dit in te toekomst kan leiden tot betere prestaties van organisaties (Tsai, 2001). 

Kennis kan een bron van succes vormen maar daarnaast kan het ook een barrière 

vormen.  

Carlile (2002) omschrijft kennis als: “localized, embedded and invested in 

practice”. Kennis localized in practice houdt in dat kennis zich ontwikkeld rondom een 

bepaald probleem of rondom een clustering van problemen. Kennis is embedded in 

practice betekent dat mensen kennis verkrijgen door verschillende ervaringen die zij 

hebben opgedaan. Hierdoor kan het expliciet maken van deze kennis moeilijk zijn. Hoe 

meer afstand mensen van elkaar hebben des moeilijker het is deze kennis over te 

dragen. Kennis invested in practice gaat er over dat wanneer kennis heeft bewezen 

succes vol te zijn, dit in toekomst vaak gebruikt zal worden om andere problemen op te 

lossen. Hierdoor zijn mensen vaak niet gewillig of in staat om hun werkwijzen te 

veranderen. Daarnaast kan het ook kostbaar zijn om een nieuwe werkwijze aan te 

nemen. Dit kan het moeilijk maken om samen te werken met mensen uit andere 

professies of organisaties. Hierdoor kan er een boundary bestaan op het gebied van 

kennisontwikkeling en transformatie. Transformatie wordt omschreven als het 

veranderen van huidige kennis en vaardigheden en het creëren van nieuwe kennis en 

vaardigheden (Carlile, 1997).  

De zienswijze van Carlile (2002) is gebaseerd op het werk van Bourdieu (1977) 

waarin hij beschrijft hoe human action begrepen zou moeten worden. In het 

bovenstaande is een duidelijke link te zien met het concept ‘habitus’. Vanuit het 

concept habitus kan begrepen worden hoe mensen een verschillend beeld van de 
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sociale wereld hebben en dat dit tot stand komt door socialisatie. Wanner kennis 

localized, embedded and invested in practice is dit ook een bepaalde vorm van 

socialisatie is. Daarnaast is het net zoals de habitus gebaseerd op vroegere ervaringen. 

Omdat deze kennis niet gescheiden kan worden van een persoon kan het lastig zijn om 

kennis over te brengen (Coock & Brown, 1999).  

Op de MPU kan dit een belangrijk punt zijn. Mensen uit verschillende 

organisaties en vanuit verschillende beroepsgroepen werken samen. Dit betekent dat 

zij allemaal op een andere manier kennis tot zich hebben genomen en op een andere 

manier gesocialiseerd zijn. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk een verschillende habitus 

hebben. Wanneer actoren deze kennis moeten toepassen op de MPU kunnen deze 

verschillen aan het licht komen en kan dit voor problemen in de samenwerking zorgen. 

Wanneer betrokken actoren de kennis die ze bezitten niet goed kunnen transformeren 

kan dit leiden tot onbegrip bij betrokken actoren. Omdat kennis localized, embedded 

and invested in practice is kan het daarnaast mogelijk zijn dat actoren niet in staat zijn 

om van hun eigen werkwijze af te stappen op de MPU. Dit alles kan er toe leiden dat er 

boundaries bestaan tussen verschillende soorten kennis van actoren op de MPU. 

 

Praktische boundaries 

Voor een goede samenwerking is het niet alleen van belang om aandacht te besteden 

aan de ‘zachte’ kant van samenwerking zoals werkwijzen en kennis, maar ook om 

aandacht te besteden aan de wat meer praktische zaken van samenwerking. 

Voorbeelden van dit soort praktische zaken zijn informatiesystemen en financiering.  

Om er voor te zorgen dat kennis over een grotere afstand uitgewisseld kan 

worden spelen informatiesystemen een grote rol in samenwerkingsverbanden. Het 

zorgt ervoor dat informatie gedeeld kan worden en toegankelijk is. Op basis van deze 

informatie kunnen acties gecoördineerd worden en mensen bij elkaar gebracht 

worden. Ook kan het mensen helpen bepaalde organisatieprocessen te begrijpen 

(Doolin, 2003). Onderzoek heeft uitgewezen dat voor een goede samenwerking het niet 

alleen belangrijk is om dingen op persoonlijk vlak af te stemmen maar dat ook 

systemen op elkaar moeten aansluiten. Technologie begint een steeds grotere rol te 

spelen in bepaalde organisatievraagstukken en kan een key factor zijn in het oplossen 

van problemen. Wanneer dit soort systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd kan dit 

irritatie opleveren (Demski & Kass, 2012).  

Wanneer organisaties uit een samenwerkingsverband niet op dezelfde plek 

zitten kan dat ervoor zorgen dat de samenwerking bemoeilijkt wordt. Deze ruimtelijke 

barrières kunnen het moeilijk maken om complexe informatie in een korte periode 

over te brengen aan de andere. Om deze barrières te overbruggen worden nieuwe 

communicatie technologieën ontwikkeld, bijvoorbeeld het gebruik van smartphones 

(Lo, Wu, Morra, Lee & Reeves, 2012).  
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 Naast deze ruimtelijk en technische boundaries kunnen er zich ook boundaries 

voordoen op het gebied van de financiering. Uit onderzoek is gebleken dat het hebben 

van voldoende financiële middelen kan bijdragen aan het succes van 

samenwerkingsverbanden (Powell, Kopu & Doerr, 1996). In de inleiding is beschreven 

dat de gezondheidszorg in Nederland op dit moment te maken heeft met 

bezuinigingen. Ook in dit onderzoek is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. 

Wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn kan het voortbestaan van een 

samenwerking in gevaar komen. 

 De bovenstaande boundaries verschillen van de andere boundaries omdat ze 

zich niet direct op de werkvloer afspelen maar meer praktische en faciliterend van aard 

zijn. Echter is het wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden in dit onderzoek. 

Ook al spelen deze boundaries zich niet af op de werkvloer ze kunnen wel zo invloedrijk 

zijn dat het uiteindelijk als nog consequenties heeft voor de samenwerking op de 

werkvloer.  

 

2.5 het overbruggen van boundaries 
In de inleiding is beschreven dat de MPU, gezien het succes van de samenwerking, 

gezien kan worden als een best practice. Vanuit dit oogpunt is het interessant om te 

kijken op welke manier om wordt gegaan met boundaries die bestaan tijdens de 

samenwerking. In de literatuur gaan een aantal concepten hier dieper op in. In deze 

paragraaf komen boundary objects, boundary brokers en boundary places aan bod. 

 

Boundary objects 

Boundary objects zijn conceptuele of materiele artefacten die flexibel genoeg zijn om 

zich aan te passen aan de situatie en aan de mensen die er mee moeten werken, maar 

ook robuust en stabiel zijn om gezamenlijke perceptie te generen. Een boundary object 

staat in het midden van een groep mensen met verschillende inzichten (Star, 1992). 

Deze boundary objects kunnen organizational boundaries overbruggen. Deze objecten 

hoeven niet alleen maar voor technische doeleinden gebruikt te worden maar kunnen 

ook dienen als analysemiddel om verschillen en conflicten in organisaties boven tafel te 

krijgen. Boundary objects symboliseren sociale groeperingen en beïnvloeden sociale 

actie en relaties (Bechky, 2003). 

Een voorbeeld van een boundary object in een ziekenhuis is een bepaald 

protocol voor een operatie. Dit protocol is voor betrokken actoren flexibel te 

interpreteren. Verschillende actoren kunnen elk hun eigen werkwijze toepassen. Aan 

het protocol zijn verschillende handelingen voor verpleegkundigen, anesthesisten, 

chirurgen, enzovoort  gekoppeld. Echter is het protocol wel stabiel genoeg dat het 

actoren bij elkaar brengt en actie genereert.  

 Een kenmerk van een boundary object is dus dat het flexibel te interpreteren 

moet zijn. Een boundary object kan er voor zorgen dat verschillende sociale groepen 
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binnen een systeem aan elkaar gekoppeld of met elkaar verbonden worden. 

Voornamelijk wanneer het gaat om multidisciplinaire samenwerking kunnen boundary 

objects er voor zorgen dat grenzen, bijvoorbeeld op het gebied van kennis of 

professionaliteit, overbrugd worden (Heldal, 2010). 

Op de MPU is het interessant te kijken of objecten aanwezig zijn die voldoen 

aan de bovenstaande kenmerken en zorgen dat de mensen van Delta en Maasstad 

relatief gezien goed met elkaar kunnen samenwerken. Een voorbeeld van een boundary 

object op de MPU is het lichaam van de patiënt. De problematiek van de patiënt en 

daarmee het lichaam van de patiënt zorgt dat mensen van Delta en Maasstad samen 

komen.  

 

Boundary brokers 

Naast boundary objects kan ook het concept van boundary brokers gebruikt worden om 

nader naar boundaries in samenwerkingsverbanden te kijken. Een boundary broker is 

iemand die in staat is connecties te leggen tussen verschillende partijen (Flemming & 

Waguespack, 2007). Daarnaast is het iemand die kennis vanuit verschillende 

perspectieven kan transformeren naar verschillende partijen. Om dit te kunnen doen 

moet een boundary broker een bepaalde legitimiteit en autoriteit verkrijgen en moet 

deze persoon in staat zijn om relaties tussen de verschillende partijen te faciliteiten en 

coördineren (Kimble, Grenier & Goglio-Primard, 2010). Vertrouwen en respect zijn 

belangrijke componenten die boundary brokers van de verschillende partijen moet 

verkrijgen. Wanneer het vertrouwen ontbreekt, zal het in stand houden van relaties 

tussen de betrokken actoren erg lastig worden (McEvily, Perrone & Zaheer, 2003).  

 De positie die de verpleegkundigen hebben op de MPU zou in de omschrijving 

van boundary brokers passen. Zij zijn namelijk degene die tussen de specialisten van 

Delta en Maasstad in staan. Om de samenwerking op de MPU goed te kunnen 

begrijpen is het interessant te kijken of bepaalde actoren, bijvoorbeeld de 

verpleegkundigen, op de MPU aanwezig zijn die vergelijkbare eigenschappen hebben 

als met boundary brokers. 

 

Boundary places 

Naast boundary objects en boundary brokers kan in sommige gevallen ook gesproken 

worden over boundary places. Dit is een specifieke plaats die ligt op de grens tussen 

verschillende ‘werelden’. Deze plaats zorgt dat verschillende ‘werelden’ of disciplines 

samen kunnen werken, waar dit op andere plekken niet zou lukken (Koster, onbekend).  

Omdat de MPU ook een fysieke ruimte is en zich op het snijvlak van het 

psychiatrische en somatisch veld bevind, zou dit wellicht ook geduid kunnen worden als 

een boundary place. Deze specifieke plaats waarbinnen samenwerking afspeelt zorgt 

voor de mogelijkheid tot het overbruggen van bepaalde boundaries.  
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3. Methodologie 
 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de aanpak en de verantwoording van het 

onderzoek. Als eerste wordt ingegaan op de wetenschapsfilosofische benadering van 

dit onderzoek. Vervolgens zal iets verteld worden over de dataverzameling alsmede 

over de analyse van de data. Tenslotte zullen een aantal kwaliteitscriteria van dit 

onderzoek aanbod komen.  

 

3.1 Wetenschapsfilosofische positionering 
Dit onderzoek leent zich het best voor een interpretatief en kwalitatief onderzoek 

omdat kwalitatief onderzoek zich richt op vraagstellingen die te maken hebben met de 

wijze waarop mensen betekenis geven aan bepaalde verschijnselen (Boeije, 2005). 

Interpretatief onderzoek richt zich op achterliggende gedachten en beweegreden van 

mensen en minder op algemene waarheden en verbanden (Silverman, 2010). Om er 

achter te komen hoe de samenwerking rondom de MPU werkt is het van belang inzicht 

te krijgen in de beweegredenen en de achterliggende gedachten van betrokken 

actoren. Op deze manier kan het best begrepen worden waarom zij zich op een 

bepaalde manier gedragen (Silverman, 2010). Dit kwalitatief onderzoek zal gedaan 

worden vanuit de interpretatieve benadering. Deze benadering gaat er vanuit dat er 

verschillende manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken. Om deze reden is het 

van belang inzicht te krijgen in de manier waarop groepen en individuen betekenis 

geven aan bepaalde processen (Hart, 2005).  

De aanpak van dit interpretatief onderzoek is een case study. Bij dit type 

onderzoek wordt een verschijnsel in de natuurlijke context bestudeerd. Deze aanpak 

beoogt een verschijnsel zo volledig mogelijk te beschrijven (Boeije, 2005). Het doel bij 

een case study is dus om deze zo grondig mogelijk uit te diepen. De samenwerking is in 

dit onderzoek het verschijnsel wat bestudeerd wordt. De natuurlijke context waarin dit 

verschijnsel zich afspeelt is de MPU. Deze case wordt zo goed mogelijk uitgediept om 

het gedragingen van actoren te kunnen begrijpen.  

Met dit onderzoek wordt het verhaal van de insiders verteld. Dit wordt ook wel 

het emic perspectief genoemd. De nadruk ligt op de beleving van de insiders, in dit 

geval op de beleving van de betrokken actoren. Om gedrag te kunnen begrijpen is het 

van belang inzicht te krijgen in de opvattingen van de betrokken actoren. Als 

onderzoeker is het daarom belangrijk om zoveel mogelijk geleid te worden door het 

veld en niet teveel door vooraf gemaakte keuzes (Boeije, 2005).   

 

3.2 Dataverzameling:  
De data die gebruikt is voor dit onderzoek komt voort uit interviews met betrokken 

actoren, documenten over samenwerkingsafspraken en observaties. 
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Interviews 

Het houden van interviews is een goede methode om gevoelens, kennis, houdingen of 

opinies te onderzoeken. Het wordt ook wel gezien als de beste manier om 

respondenten te begrijpen (Baarda & de Goede, 2006). De interviews zijn 

semigestructureerd. Dit betekent dat de vragen van te voren nog niet vast staan maar 

dat gewerkt wordt met topics die richting geven aan de vragen die gesteld worden 

(Boeije, 2005). Literatuur, documenten over de MPU en observaties zijn richtinggevend 

geweest bij het opstellen van de topics. De topiclijst is gedurende de interviews 

aangepast. Relevante topics zijn toegevoegd en niet relevante onderwerpen zijn 

achterwegen gelaten.  

 In totaal is met veertien mensen een interview gehouden. Met drie hiervan zijn 

twee interviews gehouden. De reden hiervoor was dat in het eerste interview niet alles 

duidelijk was of dat de informatie aanleiding gaf tot nadere toelichting. De eerste twee 

interviews zijn oriënteren van aard geweest. Op deze manier werd duidelijk wat 

belangrijke thema’s waren die op dit moment spelen rondom de MPU.  

 De selectie van respondenten is in eerste instantie gedaan op basis van 

betrokkenheid bij de MPU. Daarnaast is gekeken naar organisatie en beroep. Voor dit 

onderzoek is het van belang zowel mensen van Delta als van Maasstad te spreken. In 

totaal zijn acht mensen van Delta en zes mensen van Maasstad gesproken. Deze zijn 

onder te verdelen in de categorieën: specialisten Delta, Specialisten Maasstad, 

Verpleging MPU, Management. Onder de categorie ‘Specialisten Delta’ vallen beroepen 

als psychiater, afdelingsarts en nurse practitioner. De categorie ‘Specialisten Maastad’ 

bestaat uit vier artsen van de afdeling chirurgie, neurologie en interne. In het 

onderstaande schema is de verdeling van respondenten weergegeven. 

 

Specialisten Delta Specialisten Maasstad Verpleging MPU Management 

4 4 4 2 

 

De interviews met respondenten uit de laatste categorie zijn bruikbaar geweest voor 

het verkrijgen van een algemeen beeld van de MPU en zijn specifiek bruikbaar geweest 

voor de thematiek betreffende de financiering. De specifieke respondenten in de 

bovenstaande categorieën zijn voort gekomen uit de sneeuwbalmethode. Hierbij geven 

respondenten namen door van andere mogelijke respondenten (Boeije, 2005)  

 De respondenten zijn per veelal per e-mail benaderd. Deze e-mail bevatte een 

korte omschrijving van het onderzoek en reden waarom de betreffende respondent 

van waarde was voor dit onderzoek. 

 

Documenten 

Voor dit onderzoek zijn verschillende soorten documenten geanalyseerd. Voorbeelden 

zijn achtergrond documenten van de Vereniging, landelijke rapporten op het gebied 
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van multiproblematiek bij patiënten in de gezondheidszorg en documenten specifiek 

gericht op de MPU. Deze documenten hebben input geboden voor interviews en 

observaties. Daarnaast hebben ze gediend als informatie over de wijdere context.  

 

Observaties 

Observaties hebben vooral plaats gevonden in het begin van het onderzoek en in de 

eindfase van het onderzoek. In het begin van het onderzoek hebben observaties 

bijgedragen aan een algemeen beeld van de samenwerking op de MPU. In de eindfase 

zijn observaties gebruikt als extra controlemiddel van de informatie die uit de 

interviews naar voren is gekomen. Observaties worden vaak gebruikt om een bepaalde 

groep mensen te begrijpen (Silverman, 2010). Observaties zijn gedocumenteerd in de 

vorm van observatiememo’s. In observatiememo’s worden waarnemingen vastgelegd. 

Deze memo’s kunnen vergeleken worden met aantekeningen (Boeije, 2005).  

 

3.3 Analyse 
De analyse van de resultaten loopt volgens een cyclisch proces. Dit wil zeggen dat 

dataverzameling en analyse elkaar afwisselen. De reden hiervoor is dat er tussentijds 

aanpassingen gedaan kunnen worden zodat gericht gevraagd kan worden naar thema´s 

die aan het licht komen (Boeije, 2005).  

 

Interviews en observaties 

Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en vervolgens getranscribeerd. 

Hierdoor is letterlijk terug te lezen wat de respondenten gezegd hebben. Een andere 

reden hiervoor is dat de onderzoeker tijdens het afnemen van interviews zich helemaal 

kan concentreren op het interview en niet afgeleid wordt door het maken van notities. 

Daarnaast kan de onderzoeker ook bewust op non-verbale communicatie letten. Op 

deze manier worden de resultaten kwalitatief hoogwaardiger (Boeije, 2005).  

 Alle transcripten en observatiememo’s zijn zorgvuldig doorgelezen en 

opgedeeld in fragmenten, irrelevante data is gewist. Dit betrof voornamelijk 

inhoudelijke informatie over medische handelingen van specialisten of 

verpleegkundigen. Deze data is niet relevant voor het onderzoeken van de 

samenwerking. Aan elk fragment is vervolgens een code gehangen. Alle codes zijn 

onder elkaar gezet in een codelijst. Codes zijn met elkaar vergleken en in sommige 

gevallen samengevoegd of weggelaten omdat ze niet relevant waren voor dit 

onderzoek. Deze hercodering heeft vervolgens geleidt tot hoofdthema´s en 

subthema’s. Tussen deze thema´s is gezocht naar onderlinge verbanden en hun relatie 

tot de hoofd- en subvragen van het onderzoek. De thema’s zijn leidend geweest in het 

schrijfproces. 

 

Rol van theorie 
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In de startfase van dit onderzoek is gewerkt met sensitizing concepts. Dit zijn 

theoretische concepten die nog niet helemaal zijn uitgewerkt maar wel kunnen 

fungeren als bril om naar het onderzoek te kijken (Boeije, 2005). Dit betrof de theorie 

van Bourdieu en de theorieën over boundaries. De uitkomsten van de analyse van de 

resultaten zijn richtinggevend geweest in de keuze voor de uiteindelijke concepten. De 

theoretische concepten dragen in dit onderzoek bij aan het beschrijven en begrijpen 

van de data. 

 

3.4 Kwaliteitscriteria 
Interpretatie speelt een belangrijke rol in kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005). Omdat 

interpretatie gepaard gaat met subjectiviteit van de onderzoeker is het van belang een 

aantal kwaliteitseisen ten aanzien van het onderzoek op te stellen. Om dit onderzoek 

meetbaar en navolgbaar te maken volgt in deze paragraaf een uiteenzetting over de 

betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.  

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de invloed van toevallige of onsystematische 

fouten op waarnemingen (Boeije, 2005). De precisie van het meetinstrument is van 

invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt in 

het kader van betrouwbaarheid gesproken in termen van navolgbaarheid en 

haalbaarheid. Om de navolgbaarheid en de haalbaarheid te waarborgen in dit 

onderzoek is bij de interviews gewerkt met een topiclijst. Op deze manier komen in 

interviews dezelfde thema´s aan bod. Daarnaast zijn documenten en observatiememo´s 

gedocumenteerd, zodat deze op een ander moment ook bruikbaar kunnen zijn.  

  

Validiteit 

Validiteit gaat over beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten. 

Wanneer de onderzoeker meet wat hij of zij daadwerkelijk wil meten of verklaren, kan 

dat worden opgevat als validiteit (Boeije, 2005). Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen interne en externe validiteit.  

Om de validiteit in dit onderzoek te waarborgen zijn verschillende methode van 

dataverzameling gebruikt. Alle respondenten die zijn benaderd waren bereid mee te 

werken met het onderzoek. Echter zijn de arts-assistenten niet benaderd, dit zou de 

validiteit in gevaar kunnen brengen. Gedurende het onderzoek is veel contact 

onderhouden met de begeleider vanuit de Vereniging Zorgboulevard. In deze 

momenten werden interviews nabesproken hierdoor is het gevaar van onbedoelde 

interpretatie gering.  

 De onderzoeksvraag richt zich op de betekenisgeving van betrokken actoren. 

Omdat het onderzoek specifiek gericht is op één case, is het moeilijk om de resultaten 
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van dit onderzoek te generaliseren. De resultaten en conclusies van dit onderzoek 

gelden in eerste instantie voor de samenwerking op de MPU. 

 

Bruikbaarheid 

Zoals eerder beschreven is het veld leidend geweest voor het onderzoek. Er is niet 

teveel vast gehouden aan vooraf gemaakte keuzes of vooronderstellingen. Op deze 

manier is het onderzoek bruikbaar voor betrokken actoren van de MPU. Een doel van 

dit onderzoek is om de samenwerking inzichtelijk te maken zodat het andere 

zorgaanbieders (op de Zorgboulevard) wellicht kan helpen in het opzetten van eigen 

samenwerkingsverbanden. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat 

deze conclusies gelinkt zijn aan de specifieke case. Andere organisaties of betrokken 

actoren geven wellicht op een andere manier betekenis aan aspecten samenwerking.  
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4. Analyse van de resultaten 
 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en analyse van de gevonden resultaten. De 

resultaten worden gepresenteerd aan de hand van verschillende thema´s die aan het 

licht zijn gekomen in dit onderzoek. Het gaat over de manier waarop thema´s de 

samenwerking beïnvloedt hebben en welke betekenis de betrokken actoren hieraan 

geven. Allereerst zal gekeken worden naar de resultaten rondom het thema 

´psychiatrie versus somatiek´. Ten tweede gaat het over de rol van kennis in het 

samenwerkingsverband. De derde paragraaf gaat in op competenties van betrokken 

actoren. Daarna komt de locatie van de MPU aan bod. Tenslotte zullen verschillende 

praktische zaken zoals ICT systemen en de financiering geanalyseerd worden.  

 

4.1 Psychiatrie versus somatiek 
Respondenten blijken grote verschillen te ervaren tussen de psychiatrie en de 

somatiek: “De psychiatrie en de somatiek, dus een algemeen ziekenhuis en een 

psychiatrisch ziekenhuis hebben werkelijk enorm verschillende cultuur achtergronden.” 

In het volgende komen verschillen tussen beide vakgebieden aan bod. Ook wordt 

ingegaan op de plaats van psychiatrie in de medische wereld. Vervolgens wordt 

gekeken wat gebeurt als deze verschillende werelden samenkomen op de MPU. Als 

laatste wordt een koppeling gelegd tussen de resultaten en theoretische concepten.  

 

Verschillen tussen psychiatrie en somatiek 

Vrijwel alle betrokken actoren zien grote verschillen tussen psychiatrie en somatiek. De 

psychiatrie en somatiek worden omschreven als “twee totaal verschillende werelden”. 

Respondenten geven aan dat verschillen vooral zitten in de sfeer, het werktempo, de 

werkwijze en de omgangsvormen. Respondenten van Delta noemen dat ze de sfeer in 

het Maasstad een stuk harder en hiërarchischer vinden dan bij Delta. 

 “Het ziekenhuis is een iets hardere wereld. In een ziekenhuis zijn mensen 

gewend aan lijden en dood gaan, alles is normaal, terwijl het in feite niet zo.”  

 “Je merkt dat de hiërarchie ook wel heel anders is. De dokter staat toch wel iets 

verder boven de verpleegkundigen dan dat wij hier gewend zijn.”  

Wanneer respondenten van Maasstad over verschillen tussen psychiatrie en somatiek 

praten noemen vrijwel alle respondenten het verschil in werktempo wat zij ervaren.  

 “het tijdsbesef is daar heel anders, dingen in de psychiatrie kosten veel meer 

tijd” 

Dit verschil in werktempo heeft te maken met het verschil in problematiek. De 

problematiek vereist dat patiënten op een andere manier behandeld worden: “in de 

somatiek wordt er met een specifieke blik naar een patiënt gekeken. Terwijl vanuit de 

psychiatrie er breder gekeken wordt en de patiënt meer in de context geplaatst wordt”. 

Deze verschillende manier van kijken vraagt ook een andere manier van behandelen. In 
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de somatiek moet precies dat plekje behandeld worden waar het probleem zit, dit kan 

relatief snel. In de psychiatrie zijn behandelingen vaak breder ingestoken.  

 “Wij denken vaak symptoom, ziekte, therapie en uitkomst en zij denken meer 

van nou dit speelt allemaal rond een patiënt. Dus zij bekijken dingen uit veel 

verschillende invalshoeken.” (Specialist Maasstad) 

 “Nou wij kijken veel meer naar heel de mens terwijl een chirurg kijkt naar dat 

deel wat hij moet snijden en verder niet.” (Specialist Delta) 

Opvallend is dat dit door verschillende respondenten over het algemeen niet als 

hinderlijk wordt ervaren: “nee, dat vraagt het werk ook, anders kun je het ook niet goed 

doen.” (Specialist Maasstad). 

Op het gebied van omgangsvormen zijn bij de opstart van de MPU moeilijkheden 

geweest. Voornamelijk de verpleging geeft dit aan. Zij zijn gewend op gelijke voet 

intensief samen te werken met eigen specialisten. Wanneer een specialist van het 

Maasstad kwam was dit anders. 

 “In een algemeen ziekenhuis zijn artsen gewend om gewoon als ze op een 

afdeling komen rechtstreeks naar een patiënt te gaan en wij zijn ook gewoon 

vaak gewend om te zeggen wie ben je en voor wie kom je.” 

 “Maar dat is gewoon een bepaalde mentaliteit in het algemeen ziekenhuis. De 

artsen die komen gewoon op de afdeling, zoeken de patiënt op, gaan daarmee 

aan de slag en gaan later weer weg en dan kan je als verpleegkundige dan kun 

je het verslag in de rapportage lezen maar er wordt niet teruggekoppeld.” 

Respondenten van Delta geven aan dat in de psychiatrie mensen meer op gelijke voet 

met elkaar samenwerken.  

 “Ik denk dat de artsen en de verpleegkundigen hier, die gaan op veel 

gelijkwaardigere voet met elkaar om dan in een algemeen ziekenhuis.”  

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier van overlegvoering. 

 “De verpleegkundigen die worden hier veel meer betrokken bij een behandeling 

en die hebben een veel zelfstandigere functie.” 

Opvallend is dat respondenten van Maasstad vooral concrete dingen noemen die zich 

op inhoudelijk gebied afspelen. Verschillen in problematiek en dingen die direct hun 

eigen werkwijze beïnvloeden, zoals het werktempo. Respondenten van Delta 

daarentegen geven verschillen aan rondom thema’s die niet direct tastbaar zijn, zoals 

de sfeer en omgangsvormen. 

 

Plaats van psychiatrie in de medische wereld 

Op papier is psychiatrie net als neurologie, chirurgie en cardiologie een erkend medisch 

specialisme. Echter ervaren voornamelijk respondenten van Delta dit niet altijd zo. 

Zonder dat hier direct naar gevraagd is geven zowel verpleegkundigen als specialisten 

van Delta aan dat zij het gevoel hebben dat de psychiatrie een achterstand heeft ten 

opzichte van de somatiek.  
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 “Wij hebben een achterstand ten opzichte van de somatiek. Dat ze een beetje 

op de psychiatrie gaan neerkijken als zijnde een volwaardig vakgebied, er werd 

gedacht dat het geen volwaardig medisch vakgebied zou zijn door een aantal 

mensen.” 

 “Als psychiater ben je ook wel gewend dat je onder in de ranking staat.” 

Respondenten geven aan dat deze achterstand zich in een aantal dingen uit. Een 

specialist van Delta geeft aan het soms vervelend te vinden geen witte jas te dragen. 

Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij een specialist uit het Maasstad dacht dat deze 

specialist van Delta een patiënt was. Volgens de specialist van Delta is dit geen goede 

basis voor een gelijkwaardige samenwerking. Een ander voorbeeld waar deze 

‘achterstand’ in tot uiting komt is in tijdschriften. Een specialist van Delta geeft aan dat 

zelfs in medische tijdschriften gesproken wordt over medisch specialisten én 

psychiaters. Dit terwijl een psychiater ook een medisch specialist is.  

 “De samenwerking is niet gelijkwaardig en wij slikken dat we zo behandeld 

worden.” 

 “Daar kun je niets aan doen, het is volgens mij van oudsher al zo het geval” 

Enerzijds accepteren specialisten van Delta dat ze zo behandeld worden maar 

anderzijds doen ze wel erg hun best om de psychiatrie meer op de kaart te zetten. Een 

respondent geeft aan het gevoel te hebben dat de psychiatrie zich moet bewijzen ten 

opzichte van het algemeen ziekenhuis. 

 “Wij bewijzen ons nu denk ik ook als volwaardig mee behandelingspartner, bij 

dit soort patiënten.” 

Respondenten van Delta denken dat de afstand tussen de psychiatrie en somatiek 

hierdoor kleiner wordt en dat dit de samenwerking positief beïnvloedt.  

 “Daardoor wordt de bereidheid om met de psychiatrie samen te werken steeds 

groter.” 

Respondenten vanuit Maasstad zijn hier op geen enkele manier zelf over begonnen. Ze 

geven wel aan dat dingen anders zijn in de psychiatrie maar spreken niet in termen van 

‘minderwaardigheid’ over psychiatrie of respondenten van Delta.  

  

Deze twee verschillende werelden op de MPU 

Op de MPU ontmoet de wereld van de psychiatrie de wereld van de somatiek. In de 

interviews is gevraagd hoe respondenten omgaan met deze verschillen. Op inhoudelijk 

vlak geven vrijwel alle respondenten aan dat er een duidelijke taakverdeling is. De 

hoofdbehandelaar op de MPU is de psychiater en heeft de eindverantwoordelijkheid 

over het behandelplan van de patiënten.  

 “Nou ja de psychiater is daar de baas, dus zij zijn hoofdbehandelaar dus hebben 

eindverantwoordelijkheid en de zeggenschap.” (Specialist Maasstad) 
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Specialisten van het Maasstad zijn medebehandelaar en kunnen vanuit deze positie 

advies geven aan de psychiater. Hier ontstaat zelden strijd over omdat dit voor 

iedereen duidelijk is.  

  “Nou in principe is er gewoon maar een hoofdbehandelaar en dat is op de MPU 

de psychiater. Iedereen die in consult komt die adviseert de psychiater en een 

psychiater die zal dat over het algemeen ook wel aannemen, die zal zo’n advies 

niet heel snel naast zich neerleggen.” (Respondent Maasstad) 

 “Er zullen vast wel eens discussies zijn maar als het somatiek is dan is dat ook 

de grens dan is het voor Maasstad en als het psychiatrie is dan komt het bij 

Delta, er is eigenlijk nooit strijd.(Respondent Delta) 

Naast dat de grens duidelijk is geven respondenten aan dat ze ook kijken wat voor de 

patiënt het beste is. Hierbij heeft de somatiek vrijwel altijd voorrang.  

 Eigenlijk heeft somatiek altijd de voorrang omdat dat toch meer 

levensbedreigend is, bij de psychiatrie zijn er maar twee of drie dingen 

levensbedreigend. (Respondent Delta) 

In de interviews is duidelijk geworden dat voor beide vakgebieden wederzijds respect 

is. Voor de samenwerking betekent dit dat mensen inzien dat beide vakgebieden een 

andere manier van werken vragen.  

 “Ja, er is wel wederzijds respect. Zij komen tekort op somatisch gebied en wij op 

psychiatrisch gebied, ik kan nog wel wat leren van de psychiatrie.” (Specialist 

Maasstad) 

De verpleging heeft op de MPU een proactieve rol aangenomen. Elke keer wanneer 

artsen langskwamen vroegen ze wie ze zijn en wat ze komen doen. Op deze manier laat 

de verpleging merken dat ze willen dat ze ingelicht worden door artsen wanneer zij de 

MPU komen bezoeken.  

 “Wij zijn onszelf gaan voorstellen en vragen voor wie ze komen en ja ook vragen 

of ze na afloop even willen komen vertellen wat ze met de patiënt hadden 

afgesproken.” 

Respondenten van Delta zeggen dat zij probeerden vast te houden aan hun eigen 

omgangsvormen. Specialisten van het Maasstad zeggen dat ze hieraan moesten 

wennen maar daarnaast ook vonden dat ze zich moesten aanpassen.  

 “Kijk als je daar consulten komt doen dan moet je je ook wel aanpassen aan de 

cultuur zoals die daar is.” (Specialist Maasstad) 

 

Koppeling van Bourdieu aan de verschillen tussen psychiatrie en somatiek 

In het bovenstaande komt naar voren dat respondenten verschillen ervaren tussen de 

psychiatrie en andere medisch specialismen. Aan de hand van de theorie van Bourdieu 

(1992) zouden de verschillende specialismen gezien kunnen worden als subvelden 

binnen het medische veld. In het onderstaand figuur is het medisch veld weergegeven 

waarin de kleine cirkels staan voor de verschillende subvelden of specialismen. 
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Echter wordt dit door de respondenten van Delta niet op deze manier ervaren. Zij 

hebben het gevoel dat ze niet als volwaardig medisch specialisme worden gewaardeerd 

en erkend. Op basis hiervan zouden de psychiatrie en de somatiek als twee subvelden 

binnen het medische veld geduid kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In interviews wordt duidelijk dat in het veld van de psychiatrie en de somatiek 

andere regels werken en andere dingen op het spel staan. In het psychiatrisch veld 

wordt met een brede blik naar de patiënt gekeken en is samenwerking van groot 

belang. Op basis hiervan zou gesteld kunnen worden dat sociaal kapitaal belangrijk is in 

het veld van de psychiatrie. Netwerken en connecties zijn noodzakelijk voor de brede 

blik naar de patiënt toe. In het veld van de somatiek spelen andere regels. Binnen dit 

veld worden specialisten getracht met hele specifieke kennis van één bepaald aspect 

naar de patiënt te kijken. Omdat er veel waarde wordt gehecht aan vakinhoudelijke 

kennis kan gezegd worden dat cultureel kapitaal in het medische veld het hoogst 

gewaardeerd wordt. Dit is een bevestiging van het onderzoek van Witman et al. (2010).

 Bovenstaande uitspraken worden ook ondersteund in de manier waarop 

respondenten van Delta en Maasstad over de verschillen praten. Respondenten van 

Delta noemen verschillen op het gebied van sfeer en omgangsvormen. Dit zijn aspecten 

op het gebied van relaties en liggen in lijn met sociaal kapitaal. Respondenten van 

Maasstad spreken meer over inhoudelijke zaken zoals de problematiek en de 

behandelwijze. Dit ligt meer in lijn met cultureel kapitaal. 

 

Boundaries in het veld 

Figuur 1: het medische veld 

Figuur 2: psychiatrie niet gelijke 
aan andere specialismen 

Figuur 3: psychiatrie als subveld en 
somatiek als sub veld 
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In de theorie van Bourdieu (1992) kunnen (sub)velden relatief gezien autonoom naast 

elkaar bestaan. De psychiatrie en de somatiek werken over het algemeen in gescheiden 

domeinen. Echter komen op de MPU beide subvelden samen waardoor de velden een 

stukje autonomie verliezen. Dit gaat zonder veel problemen. Een van de redenen 

hiervoor zou kunnen zijn dat in de context van de MPU vrijwel geen strijd is om het 

verkrijgen van kapitaal. Respondenten van Delta en Maasstad zien beide in dat zowel 

kennis als samenwerking nodig is voor de behandeling van patiënten op de MPU. 

Daarnaast geven respondenten aan dat het duidelijk is wanneer een bepaald veld 

domineert. De somatiek krijgt vooral in urgente situaties voorrang ten opzichte van 

psychiatrie. Dit biedt duidelijkheid.  

De MPU is een plaats die precies op de grens ligt tussen de twee subvelden. De 

MPU slaat in dit onderzoek de brug tussen de twee verschillende velden. De MPU kan 

om deze reden gezien worden als een boundary place (Koster, onbekend). Het is een 

plaats waar specialisten van Delta en Maasstad elkaar tegenkomen. De problematiek 

van deze patiënten zorgt dat specialisten elkaar tegenkomen. Er zou daarom nog één 

stap verder gedacht kunnen worden. De problematiek van de patiënten heeft in de 

samenwerking vergelijkbare functies als functies van een boundary object (Star, 1992). 

Vanuit beide kanten is overeenstemming dat de zorg voor deze patiënten 

gecombineerd aangeboden moet worden. De aard van de problematiek zorgt 

daarnaast dat respondenten van Delta en Maasstad beide hun eigen 

behandelingsmethode kunnen toepassen.  

De samenwerking op de MPU kan ook begrepen worden in de context van een 

loosely coupled system (Weick, 1976). Wanneer de MPU op deze manier benaderd 

wordt is te zien dat verschillende respondenten met elkaar verbonden zijn maar dat zij 

in grote mate hun eigen identiteit kunnen behouden. Hierdoor hoeven respondenten 

niet een totaal andere werkwijze te hanteren. Vanuit daar kan begrepen worden dat 

zowel respondenten van Delta als van Maasstad relatief makkelijk bereidheid zijn om 

zich aan te passen aan de situatie. 

  

4.2 Kennis 
Om patiënten met multiproblematiek goed te kunnen behandelen is zowel kennis 

nodig vanuit de psychiatrie als vanuit de somatiek. In het volgende wordt ingegaan op 

zorg en kennis dat nodig is voor deze patiëntencategorie en op de toepassing hiervan 

bij de MPU. 

 

Zorg voor patiëntencategorie 

De laatste jaren is een toename te zien in het aantal psychiatrische patiënten met 

multiproblematiek. Respondenten geven aan dat de zorg voor patiënten met deze 

problematiek in Nederland niet altijd goed geregeld is. 
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 “Je hebt een ggz instelling en je hebt een ziekenhuis en sommigen passen in 

geen van beide, omdat het om meerdere problemen gaat. In het ene kunnen ze 

de psychiatrie niet aan en in het andere de somatiek niet.” (Specialist Maasstad) 

Patiënten die zowel psychiatrisch als somatisch iets mankeren worden gekenmerkt als 

zeer lastige patiëntenpopulatie. Respondenten zeggen dat vooral Maasstad hier last 

van heeft. Bij deze patiëntencategorie speelt agressie regelmatig een grote rol. Een 

algemeen ziekenhuis zoals Maasstad heeft hiervoor vaak niet de benodigde kennis en 

kunde in huis om de juiste zorg te bieden. 

 “Kijk onderschat even niet, deze categorie patiënten die en somatisch iets 

mankeren en psychiatrische iets mankeren, dat is geen eenvoudige populatie.” 

(Specialist Maasstad) 

 “Met grote druk zie je dat mensen met psychiatrische klachten in het ziekenhuis 

vaak in een kamertje achter in de gang liggen en dat de deur over het algemeen 

wel dicht is.” (Verpleging Delta) 

Naast dat patiënten met deze problematiek door de meeste respondenten als lastig 

gekenmerkt worden blijkt ook dat er een bepaalde angst is. Mensen weten niet precies 

wat er psychiatrisch gezien aan de hand is en daardoor ontstaat angst bij sommigen.  

 “Nou wat het is, in het ziekenhuis hebben ze gewoon koud watervrees voor de 

psychiatrie, want daar liggen alleen maar rare mensen en ze weten dan niet 

hoe dat allemaal werkt.” (Specialist Maasstad) 

 “Omdat ze absoluut niet weten hoe ze met mensen met een psychiatrische 

stoornis om moeten gaan, dat is het hele eieren eten.” (Specialist Delta) 

Opvallend bij dit thema is dat veel overeenstemming is onder de respondenten over de 

casuïstiek. Elke respondent zegt dat het een lastige patiëntencategorie is en dat de zorg 

voor deze patiënten gecombineerd aangeboden moet worden. Het belang wat beide 

partijen hebben bij deze samenwerking wordt door iedereen gezien als een grote 

succesfactor.  

  “Er zijn twee partijen die hebben een probleem en dat los je op door samen te 

werken.” 

 “Het succes in samenwerken heeft denk ik altijd alleen maar slagingskans als je 

elkaar nodig hebt. Als je elkaar in de weg zit, of allebei dezelfde dingen nodig 

hebt gaat het niet lukken.” 

 “Sterker nog de gedachte is nu zo dat we het niet zonder een MPU zouden 

kunnen.” 
 

Kennis over psychiatrie en somatiek 

Om deze gecombineerde problematiek aan te kunnen is het van belang dat voldoende 

kennis in huis is om de juiste zorg te bieden. Bij de opstart van de MPU was dit een 

belangrijk aandachtspunt. De verpleging van Delta was psychiatrisch opgeleid en de 

verpleging van Maasstad somatisch.  
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  “Vanuit de psychiatrie raken ze veel sneller in paniek als er iets aan de hand is 

op somatisch vlak. Dus je hebt echt verpleegkundigen nodig die met allebei de 

dingen om kunnen gaan.” (Specialist Maasstad) 

Om te zorgen dat verpleegkundigen genoeg kennis hebben zijn zij bijgeschoold op 

somatisch vlak. Dit opleidingspakket is aangeboden vanuit Maasstad. Echter bleek dit in 

het begin niet genoeg te zijn om het vertrouwen te winnen van specialisten uit 

Maasstad.  

 “Maar dan nog krijg ik regelmatig vanuit het ziekenhuis commentaar dat de 

verpleegkundigen niet volledig geschoold zijn om met alle somatische dingen 

om te gaan.” (Specialist Maasstad) 

Het gevolg hiervan is dat specialisten uit het Maasstad patiënten minder snel naar de 

MPU sturen en op hun eigen afdeling houden.  

 “ja, er wordt gedacht dat ze zich onzeker voelen in de somatiek en daardoor zijn 

er sommige artsen uit het ziekenhuis geneigd om ze daarom maar op hun eigen 

afdeling te houden.” (Specialist Maasstad) 

Opvallend is dat vooral respondenten vanuit Maasstad spreken over het gebrek aan 

kennis van de verpleegkundigen op de MPU. Echter heeft geen enkele verpleegkundige 

dit ook zo benoemd. Wanneer gevraagd werd naar de kennis over de somatiek werd 

voornamelijk verteld wat voor cursussen en toetsen ze hierover hebben moeten 

maken. Daarnaast geven verpleegkundigen aan dat ze nog steeds continu bijleren door 

middel van trainingen en cursussen. 

 “Ze hebben een lerares ingehuurd en daar hebben we les van gehad. We zijn 

twee weken toen opgeleid elke dag en we moesten toetsten maken en die 

werden afgenomen en dan wist je of je geslaagd was. Echt zo officieel van nou 

kan je ook wat.” (Verpleging MPU) 

 “Maar goed we blijven wel bijleren ook. Dus uh het is niet zo van nou ik heb het 

geleerd en ik ben klaar. We blijven wel, toch zoeken naar eventueel toch extra 

opleidingen, cursussen.” (Verpleging MPU) 

Door deze manier van scholing hebben verpleegkundigen het vertrouwen dat ze 

voldoende handvatten hebben zowel op psychiatrisch als op somatisch vlak om de 

juiste zorg te bieden. Om ook het vertrouwen van specialisten van Maasstad te winnen 

zijn verpleegkundigen gaan meelopen op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. 

Het resultaat was tweeledig; de verpleegkundigen leerden meer over de somatiek en 

de specialisten van Maasstad konden met eigen ogen zien dat de verpleegkundigen de 

somatiek aan konden.  

 “Vooral dat vragen hebben wij heel veel gedaan omdat we natuurlijk veel 

moesten leren op somatisch gebied. Dan gingen we naar de collega’s boven, we 

weten niet hoe de pomp werkt of over een technische vaardigheid wat we nog 

niet helemaal onder de knie hadden en dat was altijd goed, dat was nooit een 

probleem.” (Verpleging MPU) 
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Respondenten spreken over verschillende manieren waarop betrokken actoren met 

hun kennis omgaan. De nadruk wordt gelegd op de rol van de verpleegkundigen. 

Omdat zij de patiënten de hele dag zien hebben zij veel informatie over de patiënten. 

De specialisten die af en toe op de afdeling komen hebben veel minder algemene 

informatie. Door verschillende respondenten wordt een aantal keer benadrukt dat voor 

een goede behandeling zowel de specifieke kennis van een specialist noodzakelijk is als 

de meer praktijk gerichte kennis van een verpleegkundige.  

 “Uhm nou kijk je werkt natuurlijk wel samen, en bepaalde dingen die zien wij als 

verpleegkundigen vanuit een praktisch oogpunt dus je behandelt bepaalde 

onderwerpen vanuit eigen oogpunten.” (Verpleging MPU) 

 “Je merkt toch ook wel dat als je hier iets wil bereiken je de verpleging en ons 

achter je moet hebben.” (Specialist Delta) 

Een ander verschil in het toepassen van kennis tussen mensen van Delta en Maasstad is 

het werktempo. De behandeling van patiënten op de MPU kost in vergelijking met 

andere patiënten uit Maasstad veel tijd. Specialisten van Maasstad zijn gewend om in 

een korte tijd zoveel mogelijk patiënten te zien. Op de MPU moeten ze hun werktempo 

aanpassen. Dit ligt niet alleen maar in de aard van de problematiek maar ook in de 

samenwerking met de psychiater. 

 “deze patiënten die hebben een dubbel probleem hè, waar twee dokters naar 

moeten kijken. De een is de hoofdbehandelaar en de andere komt van buiten. 

Dan kijk je toch met een verschillend tempo naar die patiënt en daar zit wel een 

gevaar in dat je tijd verliest. Daarnaast moet je veel overleggen omdat je samen 

een patiënt behandeld” (Specialist Maasstad)  

 

Kennis in de praktijk 

Vanuit de literatuur wordt gesproken over kennis die localized, embedded and invested 

in practice is (Bourdieu, 1977). Dit betekent dat er verschil kan zitten tussen soorten 

kennis. Deze verschillen kunnen tot uiting komen wanneer respondenten hun kennis 

toepassen. Hierdoor kunnen boundaries bestaan tussen verschillende soorten kennis in 

een samenwerking. Op de MPU is dit terug te zien in een praktijkvoorbeeld. Een 

specialist van Maasstad komt naar de MPU voor een patiënt. Deze specialist is gewend 

om in een kort tijdsbestek een diagnose te stellen. De verpleegkundigen van de MPU 

geven aan dat de specialist voorzichtig moet zijn met deze patiënt. Echter was de 

specialist er van overtuigd dat zijn werkwijze toereikend zou zijn. De snelheid waarmee 

de specialist gewend was om te werken werkte niet op de MPU. De patiënt werkte niet 

mee en begon de specialist uit te schelden. Ondanks waarschuwingen van de 

verpleging heeft de specialist zich niet aangepast. Dit voorval is te begrijpen vanuit de 

theorie dat kennis localized, embedded and invested in practice is en vanuit de ‘habitus’ 

van Bourdieu (1992). In het hoofd van deze specialist overtuigde voorgaande 

ervaringen hem er waarschijnlijk van dat zijn eigen werkwijze succesvol is. Daarnaast 
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was deze specialist misschien ook niet in staat om zijn werkwijze aan te passen omdat 

het voor deze persoon kostbaar is een andere werkwijze aan te nemen. Een 

verpleegkundige van de MPU gaf aan deze specialist niet meer terug te hebben gezien.  

De kennis van de verpleegkundigen speelt een belangrijke rol op de MPU. De 

verpleegkundigen van de MPU zitten het dichtste op de praktijk. Het runnen van de 

MPU is hun primaire taak. Voor specialisten van Delta en Maasstad geldt dat de MPU 

slechts één onderdeel is van hun werkveld. Het domein waarbinnen zij kennis op doen 

is een stuk groter en specifieker. Daarnaast zijn de verpleegkundigen de enige actoren 

die zowel psychiatrisch als somatisch zijn opgeleid. Deze kennis is zowel voor 

specialisten van Delta als van Maasstad van groot belang. Dit is terug te zien wanneer 

een specialist van Maasstad of Delta langs komt op de MPU. Een verpleegkundige is in 

dit geval degene die meeloopt en de specialist bijpraat over relevante zaken. De rol die 

verpleging inneemt in deze casus is op sommige plekken in overeenstemming met de 

kenmerken van een boundary broker (Flemming & Waguespack, 2007). Met de kennis 

die ze bezitten kunnen, zij een brug slaan tussen de psychiatrie en de somatiek. 

In de literatuur komt naar voren dat wanneer het vertrouwen ontbreekt in 

boundary brokers het lastig is samenwerking te realiseren. Dit wordt bevestig op de 

MPU. Omdat de verpleegkundigen een belangrijke rol innemen is vertrouwen in hun 

kennis een belangrijke factor in de samenwerking. In het begin ontbrak bij sommige 

specialisten van Maasstad het vertrouwen in de verpleging. Patiënten werden hierdoor 

minder snel doorverwezen. Wiliams (2002) zegt dat wanneer vertrouwen ontbreekt de 

samenwerking bemoeilijkt kan worden. Op de MPU is dit dus duidelijk terug te zien. 

Doordat de verpleegkundigen op een gegeven moment weer bijgeschoold zijn en 

toetsen hebben gemaakt nam het vertrouwen in hun bij de specialisten toe. Naast de 

bevestiging dat vertrouwen een grote rol speelt in samenwerkingsverbanden is in dit 

voorbeeld ook wederom terug te zien dat kennis, of wel cultureel kapitaal, voor 

specialisten uit het Maasstad erg belangrijk is.  

In deze paragraaf komen ook een aantal praktische dingen aan het licht op het 

gebied van kennis. In de interviews wordt duidelijk dat de noodzaak voor 

samenwerking rondom deze patiëntencategorie door zowel Delta als Maasstad wordt 

ingezien. De problematiek kan niet opgelost worden door één partij. Beide partijen 

hebben baat bij het gezamenlijk aanpakken van dit probleem. Het aspect van mutual 

benefits en reciprocity van Thomson et al. (2007) komt in de praktijk hier duidelijk naar 

voren. Dit is niet alleen op het niveau van de problematiek, maar ook op individueel 

niveau te zien. Betrokken actoren zijn bereid om hun kennis en informatie over 

bepaalde patiënten te delen en in sommige gevallen van hun eigen werkwijze af te 

stappen. Vrijwel alle respondenten zien dit als een belangrijke succesfactor van de 

samenwerking.  
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4.3 Competenties voor samenwerking 
In interviews komt naar voren dat de persoonlijke instelling van betrokken actoren op 

de MPU ontzettend belangrijk is voor de samenwerking; “iemand zonder passie zal het 

hier niet redden”. Respondenten noemen drie competenties die belangrijk zijn voor de 

samenwerking op de MPU: affiniteit met de problematiek, aanpassingsvermogen en 

bereidheid om informatie te delen. 

 

Affiniteit 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat het belangrijk is affiniteit te hebben met deze 

problematiek.  

 “Ja, maar je moet iemand hebben met affiniteit he. Daar gaat het om, want het 

is echt wel heel apart.” (Specialist Maasstad) 

 “Wij vinden het allemaal interessant wij zien de mens toch wel als een lichaam 

en een psyche. En ik denk ook dat je jezelf tekort doet als je er niet zo naar 

kijkt.” (Verpleging MPU) 

Deze affiniteit is voor zowel mensen van Delta als van mensen van Maasstad belangrijk. 

Aan beide kanten moet een passie liggen voor het andere vakgebied. Respondenten 

geven aan dat grote verschillen bestaan tussen verschillende afdelingen binnen 

Maasstad in de relatie tot de MPU. Tussen sommige afdelingen en de MPU is een zeer 

nauwe samenwerking, zoals interne en neurologie. Met andere specialismen zoals 

cardiologie is het een stuk moeilijker om samen te werken. 

 “aan de andere kant heb je bijvoorbeeld cardiologie, dat is een specialisme wat 

minder snel geneigd is om de psychiatrie in te schakelen.” (Specialist Delta) 

Een specialist van het Maasstad geeft aan dat bij elk specialisme vaak een ander type 

mensen werken. 

 “Dus je hebt wel bepaalde prototypes persoonlijkheden die bij een vak passen.” 

(Specialist Maasstad) 

 “Daar zit natuurlijk toch ook gewoon persoonlijke verschillen in die te maken 

hebben met cultuurverschillen van verschillende afdelingen.” (Specialist Delta) 

Een mogelijke verklaring voor de geringe samenwerking tussen cardiologie en de MPU 

zou kunnen liggen in bepaalde prototypes en persoonlijkheden. Het kan zijn dat 

specialisten uit dat vakgebied minder snel geneigd zijn tot samenwerking met de MPU 

omdat het niet in hun aard ligt of dat ze er minder mee hebben of het niet kennen. 

 “Er zijn altijd verschillen en er zijn specialisten die heel makkelijk patiënten naar 

de MPU overplaatsen en er zijn specialisten die dat nooit doen, omdat ze er 

niets mee hebben en het niet kennen en niet willen weten en daar ook nooit iets 

mee zullen krijgen en dan moeten wij dat allemaal zelf oplossen. Daar zit 

natuurlijk toch ook gewoon persoonlijke verschillen in.” (Specialist Maasstad) 

 “Maar wij zien denk ik relatief misschien wel de specialisten vaker die er meer 

mee hebben en minder vaak die er niet zoveel mee hebben.” (Specialist Delta) 
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Aanpassingsvermogen 

Respondenten van Delta en Maasstad noemen beide het belang van 

aanpassingsvermogen in de samenwerking. Zij vinden het belangrijk dat mensen zich 

aanpassen aan elkaars werkwijzen. Hierbij noemen ze twee voorbeelden. Specialisten 

van het Maasstad nemen iets meer tijd voor de patiënten en specialisten van Delta en 

de verpleegkundigen accepteren dat ze soms op een wat ‘starre’ manier behandeld 

worden. Het uitgangspunt bij deze aanpassingen is dat het belang van de patiënt altijd 

voorop staat.  

 “Kijk als je daar consulten komt doen dan moet je je ook wel aanpassen aan de 

cultuur zoals die daar is. Vooral als je merkt dat het voor een patiënt beter is om 

het anders te doen, ja dan moet je het wel op die andere manier doen. Ik geef 

alleen de grens aan als het voor de patiënt niet meer goed is.”  

(Specialist Maasstad) 

 “Ik denk dat je vooral bereid moet zijn om de ander tegemoet te komen, dat is 

denk ik het beste wat je kunt doen om goed samen te werken.” (Specialist 

Delta) 

Een ander voorbeeld waarin dit aanpassingsvermogen bij een specialist van Maasstad 

tot uiting komt is bij een patiënt die behandeld moest worden. De patiënt was 

ontzettend bang voor het ziekenhuis. Om te zorgen dat de patiënt rustig bleef kwam de 

specialist van Maasstad naar de MPU toe in plaats van dat de patiënt naar Maasstad 

moest voor behandeling. Daarnaast trok de specialist tijdens de behandeling zijn witte 

jas uit. Op deze manier had de patiënt niet het gevoel dat hij behandeld werd door 

iemand uit het ziekenhuis en bleef hij rustig.  

 

Informatiedeling 

Naast het aanpassen aan elkaars werkwijzen geven enkele respondenten ook aan dat 

het belangrijk is dat je bereid bent informatie te delen met anderen. Door bepaalde 

informatie te delen kan het voor iemand anders makkelijker zijn een patiënt te 

behandelen. 

 “Je moet bereid zijn om de juiste informatie te verschaffen om goed te kunnen 

beoordelen.” (Specialist Delta) 

De communicatie tussen de betrokken actoren op de MPU verloopt over het algemeen 

via de e-mail of de telefoon. Daarnaast worden op de werkvloer zaken besproken die 

op dat moment van belang zijn. Vrijwel alle respondenten zijn positief over deze wijze 

van communiceren. 

 “Dus met een van de artsen mail ik ook heel veel. Hoe zit het daarmee en hij 

mailt of belt dan vervolgens terug. Dus dat gaat wel makkelijk.” (Specialist 

Delta) 
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 “Kijk ja als er echt iets structureel mis gaat, ja dan kun je eens kijken of er wat 

geregeld kan worden maar ja. Het meeste gaat denk ik wel gewoon informeel 

op de werkvloer.” (Specialist Maasstad) 

Er is geen gezamenlijk overleg tussen de verpleegkundigen, specialisten van Delta en 

specialisten van Maasstad. Een specialist van Maasstad geeft aan dat de samenwerking 

hiervoor te kleinschalig is.  

 “Daar is denk ik het volume ook een beetje te klein voor. En er zijn al zoveel 

overleggen in het ziekenhuis en die kosten ook allemaal tijd, je moet ook nog 

andere dingen doen. Ik zou daar geen enkele behoefte aan hebben.” (Specialist 

Maasstad) 

Respondenten geven aan dat er geen feedback- of evaluatiemomenten plaatsvinden. 

Terugkoppeling over inhoudelijke zaken gebeurt vooral op de werkvloer of via het 

dossier. Procesmatige evaluatiemomenten zijn er niet.  

 

De persoonlijkheid maakt het verschil 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat de persoonlijke instelling van de betrokken 

actoren bij de MPU ontzettend belangrijk is voor het succes van de MPU. Wanneer aan 

de hand van de literatuur dieper op deze persoonlijke instelling in wordt gegaan komen 

verschillende competenties van Crocker et al. (2012) terug bij de MPU. De competentie 

engaging positively with others’ diversity is duidelijk terug te zien. Respondenten 

noemen dat zij respect hebben voor elkaar. Daarnaast illustreert het voorbeeld van de 

specialist die zijn witte jas uittrekt, dat actoren ook bereid zijn om in sommige gevallen 

van de gebruikelijke werkwijze af te stappen.  

De dimensies entering into the form and feel of the team en establishing ways 

of communication and working together komen ook duidelijk terug. Voor iedereen is 

het duidelijk dat je een bepaalde passie moet hebben om op de MPU te werken. 

Daarnaast is duidelijk op welke manier gecommuniceerd wordt en hoe beslissingen 

worden genomen. De psychiater is hoofbehandelaar en overige actoren kunnen advies 

geven. Er zijn geen ingewikkelde beslisstructuren gecreëerd of manieren om samen te 

werken maar door juist heel eenvoudig één iemand één bepaalde bevoegdheid te 

geven kan dit ook afdoende zijn. De dimensie envisioning together frameworks for 

patients rehabilitation is gedeeltelijk terug te zien op de MPU. Enerzijds zijn er 

gezamenlijk procedures ontwikkeld om naar patiënten te kijken maar dit betekent niet 

dat er één framework is. Veel belangrijker op de MPU is, dat de verschillende partijen 

ruimte krijgen om vanuit eigen framework naar patiënten te kijken.  

In de interviews komt naar voren dat verschillen bestaan tussen specialisten 

van Delta en Maasstad. Een respondent noemt dat een specialist uit een algemeen 

ziekenhuis vaak een one-track-mind heeft. Wanneer dit gekoppeld wordt aan de 

literatuur over professionals van Noordegraaf (2007) past dit in het plaatje van 

klassieke professionals waar artsen gezien worden als actoren die in een relatief 
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gesloten domein met een grote vorm van autonomie kunnen werken. Specialisten van 

Delta passen binnen de omschrijving van hybride professionals. Hierbij ligt de nadruk 

op relaties met anderen. Dit wordt bevestigd in de casus. Wanneer specialisten uit 

Maasstad betrokken zijn bij de MPU wordt het domein waarin zij werken steeds minder 

gesloten omdat de problematiek en actoren meer divers worden. Door dit soort 

samenwerkingsverbanden als de MPU worden professionals gedwongen over de 

grenzen van hun eigen vakgebied te stappen. Voor psychiaters van Delta zou dit 

makkelijker kunnen zijn omdat zij van origine al in een veel groter domein werken en 

daarnaast ook benadrukken dat samenwerking binnen hun vakgebied erg belangrijk is. 

Voor de toekomst is te verwachten dat hybride professionals steeds belangrijker 

worden. In de inleiding is beschreven dat in de gezondheidszorg de komende jaren 

steeds meer de nadruk op integraal werken wordt gelegd (IGZ, 2011). De theorie van 

Weick (1976) over loosely coupled systems sluit hier ook bij aan.  

Een kritische kanttekening bij het bovenstaande verhaal is dat voor reflectie 

vrijwel geen ruimte is in dit samenwerkingsverband. Croker et al. (2012) noemen dit 

echter wel als belangrijk aandachtspunt in een samenwerkingsverband. Aan de ene 

kant geven respondenten aan hier geen behoefte en tijd voor te hebben. Aan de 

andere kant geven sommige respondenten van Delta aan dat ze vinden dat ze niet altijd 

even netjes behandeld worden. Wanneer deze irritatie niet uitgesproken wordt en 

wellicht in de toekomst toeneemt, zou dit kunnen escaleren.  

 

4.4 Afstand tussen Maasstad en de MPU  

Met de opening van de Zorgboulevard in mei 2011 is de locatie van de MPU veranderd. 

Eerst zat de MPU in Maasstad en nu zit de MPU bij Delta. In het volgende wordt 

ingegaan op wat de verandering van locatie en toename van de afstand tussen 

Maasstad en de MPU voor de respondenten betekend.  
 

MPU in Maasstad 

De start in het ziekenhuis heeft een grote bijdrage geleverd aan het aantal patiënten op 

de MPU. In het begin waren er nog niet veel patiënten op de MPU. De 

verpleegkundigen hebben toen meegedraaid op andere afdelingen in het ziekenhuis. 

Op deze manier verkregen de verpleegkundigen extra kennis over de somatiek en 

raakten afdelingen in het ziekenhuis bekend met de MPU. In het ziekenhuis hadden 

maar weinig mensen een beeld van wat op de MPU gebeurde.  

 “En je merkt in het begin ook wel dat er toch heel veel vragen over en weer 

waren van goh wat zijn jullie nou voor afdeling en ja toch ook het idee dat er 

heel veel agressie bij ons voor kwam. (Verpleging Delta) 

  “Maar om ons wat meer bekendheid te geven ook binnen de rest van het 

ziekenhuis, was het wel heel belangrijk om daar te zitten.” (Verpleging Delta) 
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De MPU wordt hierdoor steeds meer zichtbaar in het ziekenhuis. Dit zorgt ervoor dat 

specialisten uit het ziekenhuis de MPU beschouwen als een afdeling net als anderen en 

deze meenemen in hun dagelijkse ronden.  

 “ja, toen de MPU in het ziekenhuis zat was de MPU een van de vele afdelingen 

dus het zat in ons systeem om daar even langs te gaan.” (Specialist Maasstad) 

Het grote voordeel van in het ziekenhuis zitten is dat de lijntjes kort zijn. Hierdoor kan 

op een makkelijke manier gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en faciliteiten. 

Dit wordt door alle respondenten als erg prettig ervaren 

 “De dokter die loopt daar rond en je kunt je voorstellen dat, dat heel makkelijk 

is je kan van de ene afdeling even oversteken naar de andere afdeling.” 

(Specialist Delta) 

 “iemand moest weer een speciale sonde voeding. Dan gingen we maar weer lief 

lachen naar de afdeling in het ziekenhuis en dan was het geen probleem hier 

heb je je zakje. En dat zien we wel eens terug.” (Verpleging Delta) 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat de tijd in het ziekenhuis voor een groot deel 

het succes van de MPU heeft bepaald. 

 “Nou ik denk dat wij heel veel hebben gehad aan onze start in het ziekenhuis. 

Dat is eigenlijk voor onze afdeling heel erg belangrijk geweest, dat we echt 

geïntegreerd zijn in die organisatie en zo ook elkaar hebben leren kennen zeg 

maar.” (Verpleging MPU) 

 

MPU in Delta 

De grootste consequentie die de verhuizing van de MPU naar Delta heeft gehad is de 

vergrote afstand tussen beide organisaties. Vrijwel alle respondenten vinden deze 

afstand (te) groot. Waar artsen of patiënten toen de MPU nog in het ziekenhuis zat, 

hooguit een paar etages omhoog of omlaag moesten, moeten ze nu een paar honderd 

meter lopen én naar een ander gebouw.  

 “Nou het enige echte obstakel is de afstand. Het vormt echt een barrière voor 

mensen van ons, mensen uit ons ziekenhuis om te komen.” (Specialist 

Ziekenhuis) 

De toename van de afstand tussen beide organisaties heeft een aantal gevolgen. 

Allereerst geven respondenten aan dat het voor patiënten niet optimaal is. De beide 

gebouwen zijn verbonden met een loopbrug. Om van de ene organisatie naar de 

andere te kunnen moeten de patiënten door het personeelsrestaurant. Dit wordt als 

onprettig ervaren door de respondenten. 

  “Door het restaurant dat is ook niet fijn, doodzieke mensen.” (Verpleging MPU) 

Een ander gevolg wat direct van invloed is op de samenwerking, is dat specialisten van 

Maasstad aangeven dat ze de MPU uit het hoofd verliezen.  

 “Nu is het toch de MPU voor ons wat uit het zicht. Dus je bent het wat kwijt. Het 

is heel dicht bij maar misschien in het hoofd toch wat verder weg. Dus het 
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zomaar even langs lopen, dat gebeurt niet meer. Dat gebeurt nu meer op 

verzoek.” (Specialist Maasstad) 

 “We bespreken bijvoorbeeld alle afdelingen waar onze patiënten liggen maar 

Delta vergeten we dan gauw, want het is in een ander gebouw.” (Specialist 

Maasstad) 

Het gevolg hiervan is dat specialisten uit Maasstad geneigd zijn om patiënten eerder in 

het eigen ziekenhuis te houden omdat ze er dan dichter op zitten en alle apparatuur bij 

de hand hebben.  

 “Ik bedoel je ziet ze natuurlijk toch minder vaak, toch minder snel geneigd om er 

heen te gaan om wat te vragen of op te halen of te lenen omdat het natuurlijk 

toch een behoorlijk stuk weg had.” (Specialist Maasstad) 

Een ander nadeel van de grotere afstand tussen de MPU en Maasstad is dat dat het 

voor specialisten van Maasstad veel tijd kost om naar de MPU te gaan.  

 “Het kost veel tijd om er naar toe te gaan, het is fysiek ver weg. omdat je het 

gewoon hier druk hebt en soms heb je wel eens een kwartiertje tussendoor, 

maar het kost gewoon meer dan een half uur tot soms bijna een uur om naar de 

MPU te gaan.” (Specialist Maasstad) 

Ook voor de verpleegkundigen van Delta had de grotere afstand gevolgen voor de 

samenwerking. Voornamelijk in het begin voelden zij zich soms bezwaard om iemand te 

bellen uit het Maasstad omdat het veel tijd kost om naar de MPU te komen.  

  “En in begin had ik ook zoiets laat ik hiervoor wel iemand komen, want het is 

nogal een eind weg.” (Verpleging MPU) 

 

Interventies door Delta en Maasstad 

Om deze gevoelens weg te nemen bij de betrokken actoren hebben zowel Delta als 

Maasstad een aantal dingen gedaan. Ten eerste zijn vanuit Delta cursussen en 

trainingen geweest om de deskundigheid van het personeel te bevorderen. Ook is 

gezorgd voor voldoende materiaal. Hierdoor voelt de verpleging zich nu zekerder in 

geval van een acute situatie.  

 “Maar het heeft vooral in goed materiaal aanschaffen gezeten, zodat men zich 

hier kan meten met een afdeling binnen het algemeen ziekenhuis.” (Verpleging 

MPU) 

In Maasstad was het op afdelingen niet altijd duidelijk wie naar de MPU moest gaan. 

Door deze onduidelijkheid kwamen specialisten minder snel naar de MPU. Om dit 

tegen te gaan is op een afdeling één specialist direct verantwoordelijk gemaakt voor de 

MPU. Op deze manier was het formeel gezien één van de taken van de specialist. 

Daarnaast zorgt het voor duidelijkheid binnen de eigen afdeling en naar de MPU toe. 

 “Door een arts aan te wijzen en te zeggen het is jouw taak omdat daar te gaan 

regelen. Ja, dat werkt goed, want dan heb je door wat voor tak van sport dat 

is.” (Specialist Maasstad) 
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 “Maar als je weet dat het je taak is dan kun je het inplannen en er tijd voor 

maken en ja, en daarom hebben we dat zo gedaan.” (Specialist Maasstad) 

Naast deze concrete interventies geven verschillende respondenten wederom aan dat 

het vooral belangrijk is om een proactieve houding aan te nemen. Voor de verpleging 

van de MPU houdt dit in dat ze opnieuw in het ziekenhuis gingen uitleggen wat voor 

soort afdeling ze zijn en wat ze precies doen.  

 “Vooral toen we hier naar toe kwamen toen moesten we weer even wat 

opbouwen dat mensen ons op een gegeven moment ook hier opzoeken want ja 

de banden die zijn dan op een gegeven moment weg want ja je bent niet meer 

in het ziekenhuis.” (Verpleging MPU) 

Uiteindelijk hebben deze interventies er toe geleidt dat vooral de verpleging van de 

MPU het vertrouwen weer terug had. Ze zien dat de specialisten gewoon komen 

wanneer dit nodig is.  

 

Samenwerken ondanks ruimtelijke barrières 

De afstand tussen Maasstad en de MPU wordt als een grote barrière ervaren door 

zowel respondenten van Delta als van Maasstad. De MPU zit niet meer in het systeem 

van specialisten van Maasstad en het kost voor hen veel tijd om naar de MPU te 

komen. De literatuur bevestigd dat wanneer organisaties niet op dezelfde plek zitten, 

hierdoor de samenwerking moeizamer kan zijn (Lo et al, 2012). Aan de fysieke afstand 

is weinig te veranderen maar beide organisaties hebben wel interventies geplaatst om 

de mentale afstand te verkleinen. Deze interventies zijn te plaatsen in de dimensie 

establishing ways of communication and working together (Croker et al, 2012). De 

bijscholing van verpleegkundigen, het aanschaffen van extra materiaal en direct 

iemand verantwoordelijk maken zorgt ervoor dat verpleegkundigen meer vertrouwen 

krijgen in hun eigen kunnen en specialisten van Maasstad daadwerkelijk komen omdat 

het onderdeel van hun takenpakket is. Dit bevestigt het belang van deze dimensie in 

samenwerkingen. 

 Ondanks deze ruimtelijke barrières verloopt de samenwerking na 

bovenstaande interventies goed. Vrijwel alle respondenten geven aan dat doordat de 

MPU eerst in het ziekenhuis zat er een band tussen Maasstad en de MPU is ontstaan. 

Ondanks dat deze band niet direct zichtbaar is wordt hier door veel mensen waarde 

aan gehecht. Wanneer de MPU gezien wordt als een loosely coupled system (Weick, 

1976) zorgt deze, over het algemeen onzichtbare, band dat de respondenten zich 

verbonden voelen met elkaar. Dat is het geen wat de actoren bijeen houdt in het 

systeem.  

 Naast de bovenstaande competentie is ook de competentie effecting changes 

in people and teams (Croker et al, 2012) terug te zien. Dit gaat erover dat kwesties die 

spelen op een hoger organisatorisch niveau geen invloed moeten hebben op de 

samenwerking. Een verhuizing is iets wat speelt op hoger niveau. De respondenten 
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hebben zich na de interventies hier niet meer door laten leiden en erkennen dat 

collectieve inspanning leidt tot een beter situatie voor de patiënt.  

 

4.5 Overige praktische obstakels in de samenwerking 
De bovenstaande resultaten zijn vooral van toepassing op aspecten die spelen op de 

werkvloer. Tijdens interviews zijn ook enkele praktische zaken naar boven gekomen die 

de samenwerking beïnvloeden maar waar mensen op de werkvloer niet direct iets aan 

kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn ICT systemen en de financiering. In het kader 

van het onderzoek is het belangrijk om deze te noemen omdat ze wel direct van 

invloed zijn op de samenwerking en vrijwel alle respondenten deze aspecten noemen. 

In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 

 

ICT 

Delta en Maasstad werken elk met een ander ICT systeem. Hierdoor is het lastig voor 

beide partijen om in elkaars systeem te kijken. Door respondenten van zowel Delta als 

Maasstad wordt dit omschreven als: “een hoofdpijn gebeuren”, “idioot” en “als een 

obstakel”. Doordat met twee systemen gewerkt wordt is het lastig om informatie te 

verkrijgen en te delen. Een voorbeeld hierbij is dat wanneer bij een patiënt iets 

somatisch of psychiatrisch gaande is, de kans groot is dat dit al vaker is voorgevallen. 

Omdat ze niet in elkaars systeem kunnen, kan dit niet terug gezien worden.  

 “Wij werken natuurlijk met twee verschillende systemen met Esiz vanuit Delta 

daarop kunnen de artsen van Maasstad niet in. Dan hebben we ook de Esiz van 

Maasstad, daar kunnen we wel in maar daar hebben we meer toe kijkende rol 

en functie dan een inschrijvende functie en dat maakt het ingewikkeld.” 

(Verpleging MPU) 

Verschillende respondenten geven aan dat ze letterlijk met twee computerschermen 

naast elkaar moeten werken om zo in beide systemen te kunnen kijken.  

 “Het is idioot er moet echt wat aan veranderen. Ik zit hier met twee schermen 

van Delta en het Maasstad.” (Specialist Delta) 

Het gevolg hiervan is dat vooral in acute situaties de betrokken actoren erg goed 

moeten opletten en goed in de gaten moeten houden waar ze dingen kunnen vinden 

en waar dingen gerapporteerd zijn. 

 “Vooral tijdens acute situaties kan dit ook voor problemen zorgen, deze kun je 

namelijk niet altijd voorzien. Als er ineen een arts bij een patiënt moet zijn, die 

heeft dan waarschijnlijk niet voldoende informatie.” (Verpleging MPU) 

 “En aangezien het alle twee Ezis is moet ik soms echt denken oh ja wanneer 

moet ik nou in die van het Maasstad ik kan het gelukkig wel zien maar soms als 

het druk is en er veel gebeurd dan moet je er wel even je verstand bij houden 

dat is wel lastig.” (Specialist Delta) 



De grenzen overbrugd  P. van Haaren 

45 

Daarnaast geven specialisten van Maasstad aan dat het veel extra tijd kost. Doordat je 

geen gemeenschappelijk dossier hebt moeten zij een stuk vaker overleggen met de 

psychiater. 

 “Nou ja het kost je gewoon tijd, dat je geen gemeenschappelijk dossier hebt, 

dat kost je gewoon extra tijd. Dus je moet meer overleggen.” (Specialist 

Maasstad) 

 

Toegangspasjes 

Naast toegang tot het ICT systeem blijkt het voor respondenten uit Maasstad ook 

moeilijk te zijn om letterlijk toegang tot de MPU te verkrijgen. Enkele respondenten 

geven aan dat ze in het begin moeite hadden om de toegang tot de MPU te vinden. 

Voor een aantal deuren zijn toegangspasjes nodig, deze waren niet altijd geactiveerd.  

 “Je moet door allerlei deuren. En niet iedereen heeft zijn pasje al geactiveerd 

daarvoor dus er was een zekere drempel om daar heen te gaan. Want dat is 

echt een barrière, omdat het daar helemaal achteraan ligt en heel ver, dat is 

niet praktisch en dat was in het oude ziekenhuis makkelijker, dan kon je even 

snel op en neer lopen, een etage er onder of er boven.” (Specialist Maasstad) 

Deze barrière is niet alleen in interviews aanbod gekomen ook in observaties is dit 

meerdere malen terug gezien. Wanneer verpleegkundigen vanuit Maasstad een patiënt 

naar de MPU moesten brengen kwamen ze soms niet verder dan de deur van Delta. 

Het is meerdere malen voorgekomen dat verpleegkundigen van Maasstad de toegang 

tot Delta verleend moest worden.  

 

Financiering 

Gedurende de periode van dit onderzoek blijkt de financiering een belangrijk punt te 

zijn. Een manager van Delta legt uit dat de financiering van deze patiëntencategorie via 

Delta loopt omdat de MPU van Delta is. Op dit moment zijn er veel bezuinigingen in de 

GGZ waardoor Delta financieel gezien de MPU niet meer kan dragen.  

 “Maar momenteel is de ggz heel erg aan de beurt, aan alle kanten wordt het 
uitgekleed en gekort en uhm ja is het heel moeilijk om de afdeling in de lucht te 
houden.” 

Delta is in overleg gegaan met Maasstad maar beide partijen konden niet tot een 

overeenstemming over de financiering komen. Dit heeft als gevolg dat in maart het 

besluit wordt genomen om de MPU te sluiten. Verschillende respondenten omschrijven 

deze beslissing als: “verschrikkelijk” en “onbegrijpelijk” en maken zich zorgen over de 

toekomst van de zorg voor deze patiëntengroep. Vooral in het ziekenhuis zal hierdoor 

een groot gat vallen. 

 “Naja dan ontstaat het oude probleem weer, dat wij patiënten op onze afdeling 
hebben die hier eigenlijk niet goed thuis horen. Dus ja dat is wel lastig. 
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 Het is gewoon doodzonde dat op basis van een scheef financieringssysteem 
deze afdeling moet sluiten.” 

Wanneer respondenten gevraagd wordt wat ze een volgende keer anders zouden doen 

bij het opzetten van een samenwerkingsverband tussen twee verschillende organisaties 

geven zij aan dat het belangrijkste is om op papier de zaken goed te regelen. Met goed 

wordt dan bedoeld dat heel duidelijk is opgeschreven hoe de financiering van de zorg 

moet verlopen.  

 Als ik het nu opnieuw zou moeten doen, dan zou ik een meer solide basis voor 

de financiering en bedrijfsvoering maken omdat dat toch de basis is en van 

daaruit een aantal zekerheden, zodat je de zorg ook kan financieren.” 

 “Maar omdat het nu toch heel erg onder druk staat en we echt serieus ons af 

moeten vragen of we die zorg moeten blijven bieden, of dat we dat kunnen 

blijven bieden, zou je dat toch liever aan het begin hebben gedaan.” 

Eind mei komt het verrassende bericht dat de MPU toch weer open gaat. Weliswaar in 

een afgeslankte versie. Hoe dit besluit op management of bestuurlijk niveau genomen 

is, is in dit onderzoek niet verder op ingegaan. Echter is het wel van belang in te zien 

dat ondanks het feit dat een samenwerking goed loopt, dit toch kan stoppen wegens 

financiële redenen. Vooral in deze periode is het voor multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden van groot belang om een solide basis voor de financiering 

neer te zetten.  
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5. Conclusie 
 

In dit onderzoek staat de samenwerking op de MPU centraal. Er is onderzocht op welke 

manier professionals van verschillende organisaties en beroepsgroepen betekenis 

geven aan organizational boundaries in de samenwerking. De focus ligt hierbij op de 

theorie van Bourdieu (2005) over ‘veld’, ‘habitus’ en ‘kapitaal’ en op de discussie over 

boundaries.  

 

5.1 Boundaries en het overbruggen van boundaries 
In het volgende zal aan bod komen wat de belangrijkste boundaries zijn geweest in de 

samenwerking op de MPU, hoe de samenwerking hierdoor beïnvloedt is en op welke 

manier hier al dan niet overheen wordt gestapt. Hiermee worden de eerste drie 

deelvragen van dit onderzoek beantwoord.  

 

Samenwerking tussen twee verschillende velden  

Respondenten geven aan grote verschillen te ervaren tussen de psychiatrie en 

somatiek. Deze verschillen uiten zich in werksfeer, werktempo, werkwijze en 

omgangsvormen in de samenwerking. De psychiatrie en somatiek kunnen gezien 

worden als twee velden (Bourdieu, 2005). Een veld is een relatief autonome ruimte die 

werkt volgens een eigen logica, met eigen spelregels (Pels, 1989). In de psychiatrie 

wordt grote waarde gehecht aan onderlinge samenwerking in teams. Sociaal kapitaal, 

wat bestaat uit verschillende connecties en het netwerk wat mensen hebben, wordt in 

de psychiatrie als hoogst gewaardeerd. Binnen de somatiek wordt meer waarde 

gehecht aan hiërarchie. Specifieke posities worden verkregen op basis van de kennis 

die iemand bezit. Cultureel kapitaal zegt iets over de kennis en vaardigheden die een 

persoon zich heeft toegeëigend (Bourdieu 1986). 

 Bourdieu ziet velden als autonome ruimtes. Echter zijn de velden van de 

psychiatrie en de somatiek op de MPU niet autonoom. Beide velden hebben elkaar 

namelijk nodig voor de behandeling van de patiënten op de MPU. Respondenten geven 

aan dat de problematiek die op de MPU speelt alleen maar opgelost kan worden door 

een gecombineerde aanpak. Hierdoor passen respondenten van beide partijen zich aan 

elkaar aan en zijn zij genoodzaakt om over de grens van hun eigen veld heen te 

stappen. Dit gaat zonder noemenswaardige problemen. Hiervoor zouden twee redenen 

kunnen zijn. Ten eerste is er geen strijd om bepaalde vorm van kapitaal. Beide vormen 

zijn nodig. Ten tweede zorgt de problematiek ervoor dat het voor alle partijen duidelijk 

is wanneer welk veld domineert. In urgente situaties is dat vrijwel altijd de somatiek.  

 Gezien de geringe autonomie van de velden op de MPU kan de samenwerking 

op de MPU ook begrepen worden vanuit de theorie over loosely coupled systems 

(Weick, 1976). Een loosely coupled system is een systeem wat bestaat uit verschillende 

units. De onderlinge verbondenheid tussen de units is relatief laag. In het systeem 
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staan de units in verband met elkaar maar zijn ze ook sterk te onderscheiden van 

elkaar. Op de MPU is dit te vertalen naar de psychiatrie en de somatiek die elkaar nodig 

hebben maar daarnaast nog wel hun eigen identiteit kunnen behouden. Respondenten 

hoeven dus niet in grote mate af te stappen van hun eigen werkwijzen.  

 Op de MPU blijkt de samenwerking ondanks de verschillen tussen de 

psychiatrie en somatiek goed te verlopen. De MPU is een plaats die precies op de grens 

tussen deze twee velden of units staat. Om deze reden zou de MPU gezien kunnen 

worden als een boundary place. Een boundary place is een specifieke plaats die ligt op 

de grens tussen verschillende ‘werelden’. Deze plaats zorgt ervoor dat deze ‘werelden’ 

samen kunnen werken, waar dit op andere plekken niet zou lukken (Koster, onbekend). 

De MPU is in dit samenwerkingsverband de plaats waar medewerkers van Delta en 

Maasstad met elkaar samenwerking. Naast deze boundary place zorgt de aard van de 

problematiek er ook voor dat medewerkers van Delta en Maasstad samenwerken. Om 

deze reden kunnen patiënten gezien worden als boundary objecten. Een boundary 

object kan ervoor zorgen dat verschillende groepen binnen een systeem aan elkaar 

gekoppeld of met elkaar verbonden worden (Star, 2010).  

Mede door de MPU als boundary place en de patiënten als boundary object 

worden de grenzen tussen de psychiatrie en de somatiek overbrugd in deze 

samenwerking. 

  

De rol van de kennis van verpleegkundigen 

Tussen verschillende soorten kennis kunnen boundaries bestaan. Deze boundaries 

kunnen aan het licht komen wanneer respondenten hun kennis toepassen op de MPU. 

Deze verschillende soorten kennis valt te begrijpen doordat kennis localized, embedded 

and invested in practice is. Dit betekent dat kennis zich ontwikkeld rondom een bepaald 

probleem, dat mensen kennis opdoen door verschillende ervaringen en dat wanneer 

kennis heeft bewezen succesvol te zijn dit in de toekomst gebruikt zal worden om 

andere problemen op te lossen (Carlile, 2002). Deze theorie hangt samen met het 

concept habitus van Bourdieu. De habitus is het innerlijke model van de sociale 

werkelijkheid van een individu en komt tot stand door socialisatie (Bourdieu & 

Wacquant, 1992). Vanuit deze theorieën valt te begrijpen dat het soms lastig is om 

kennis expliciet te maken. Dit kan er voor zorgen dat de kennis die de verschillende 

actoren hebben moeilijk transformeerbaar is naar andere actoren. Omdat 

kennisvergaring onderdeel van socialisatie en dus van de habitus is, kan het voor 

mensen moeilijk zijn af te stappen van hun gebruikelijke werkwijzen. Op de MPU is dit 

terug te zien in dat er een verschil bestaat tussen de manier van kijken naar 

psychiatrische patiënten en somatische patiënten. Sommige specialisten van 

voornamelijk Maasstad vinden het moeilijk om hun werkwijze of werktempo aan te 

passen aan de problematiek op de MPU.   
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 Op de MPU speelt de kennis die verpleegkundigen hebben een grote rol. De 

verpleegkundigen zijn de enige in dit samenwerkingsverband die zowel psychiatrisch als 

somatisch zijn opgeleid. Zij zijn dus als enige in het bezit van kennis over de psychiatrie 

en de somatiek. Daarnaast hebben verpleegkundigen veel praktijk gerichte kennis. Zij 

zijn degene die de patiënten de hele dag door zien. De kennis van de verpleegkundigen 

is van belang voor specialisten van zowel Delta als Maasstad omdat ze hiervan 

afhankelijk zijn voor hun behandelingen. Samenhangend hiermee is dat vertrouwen 

een belangrijk thema is in de samenwerking op de MPU. Wanneer vertrouwen 

ontbreekt, zal de samenwerking stagneren. Door het gebrek aan vertrouwen hielden 

specialisten van Maasstad patiënten op hun eigen afdeling in het ziekenhuis. Hiermee 

wordt de uitspraak van Wiliams (2002) bevestigd dat wantrouwen een boundary in de 

samenwerking kan zijn. Het vertrouwen in de verpleegkundigen is terug gekomen 

doordat zij zijn bijgeschoold en zijn gaan meelopen in Maasstad. Hierdoor raakten 

specialisten bekend met het verschijnsel MPU en konden ze met eigen ogen zien dat de 

verpleegkundigen genoeg kennis in huis hadden om somatische problemen aan te 

kunnen.  

   Gezien de belangrijke positie van de verpleegkundigen in dit 

samenwerkingsverband kunnen zij vergleken worden met boundary brokers. Een 

boundary broker is iemand die in staat is om connecties te leggen tussen verschillende 

partijen (Flemming & Waguespack, 2007). Daarnaast is het iemand die kennis vanuit 

verschillende perspectieven kan transformeren naar verschillende partijen (Kimble et 

al, 2010). Op de MPU zie je dat de verpleegkundigen ervoor zorgen dat door hun 

praktijkgerichte kennis een connectie wordt gelegd tussen specialisten van Delta en 

Maasstad. Zij zijn degene die de specialisten informatie verschaffen over relevante 

psychiatrische of somatische zaken. Hierdoor leggen verpleegkundigen niet alleen 

connecties tussen de specialisten maar transformeren ze ook de verschillende soorten 

kennis.  

  

De afstand tussen Maasstad en de MPU 

Uit de interviews wordt duidelijk dat respondenten het erover eens zijn dat de afstand 

tussen Delta en Maasstad een barrière vormt in de samenwerking. Door de grotere 

afstand geven specialisten van Maasstad aan dat het minder in hun systeem zit naar de 

MPU toe te gaan. Daarnaast kost het veel tijd voor ze. De literatuur bevestigd dat 

wanneer organisaties niet op dezelfde plek zitten, hierdoor de samenwerking 

moeizamer kan zijn (Lo et al, 2012).  

 Door Delta en Maasstad zijn een aantal interventies gedaan om de mentale 

afstand tussen Maasstad en de MPU te verkleinen. Iemand is direct verantwoordelijk 

gemaakt voor de MPU. Er is nieuw materiaal aangeschaft. Tenslotte zijn 

verpleegkundigen bijgeschoold. Deze interventies zijn te omschrijven als establishing 

ways of communication and working together. Deze dimensie van samenwerking zegt 
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iets over de inrichting van bepaalde werkprocessen (Croker et al, 2012). Deze 

interventies hebben er toe geleidt dat verpleegkundigen vertrouwen terug kregen in 

zichzelf en dat specialisten van Maasstad weer uit zich zelf naar de MPU kwamen.  

 Vrijwel alle respondenten zeggen dat de band die er is tussen de MPU en 

Maasstad, ervoor gezorgd heeft dat de samenwerking ondanks de ruimtelijke barrière 

nog steeds goed loopt. Wanneer de MPU gezien wordt als een loosely coupled system 

(Weick, 1976) is deze band hetgeen waardoor respondenten zich verbonden voelen 

met elkaar en is dat wat de actoren bijeen houdt in het systeem.  

 

Praktische belemmeringen in de samenwerking 

Uit de interviews komt naar voren dat er ook een aantal praktische dingen zoals ICT 

systemen en financiën van invloed kunnen zijn op de samenwerking. Doordat de ICT 

systemen niet gekoppeld zijn is het lastig om informatie te delen. Dit zorgt er voor dat 

dingen onnodig extra tijd kosten en het vooral in acute situaties lastig is om dingen 

terug te vinden. Uit interviews blijkt ook dat sommige mensen hinder ervaren van de 

toegangspasjes waardoor ze niet op de MPU kunnen komen. Bovenstaande dingen 

dienen als irritatie en onnodige vertraging in de samenwerking.  

 Gedurende het onderzoek is aan het licht gekomen dat de financiering een 

grote barrière is in de samenwerking. Ook deze barrière speelt zich niet direct af op de 

werkvloer maar is wel dermate invloedrijk dat het de samenwerking kan verbreken. 

Respondenten geven aan dat wanneer ze dit samenwerkingsverband opnieuw mochten 

opstarten ze er voor gezorgd hadden dat er een meer solide basis was voor de 

financiering.  

 

Persoonlijke instelling 

Vrijwel alle respondenten zijn het er over eens dat de persoonlijke instelling van 

betrokken actoren op de MPU een van de belangrijkste elementen is van het succes 

van de samenwerking. Respondenten geven aan dat je het zonder passie niet redt op 

de MPU. Aanpassingsvermogen en onderling respect noemen respondenten als 

belangrijke eigenschappen voor mensen die op de MPU werken. Een kanttekening die 

hierbij gemaakt kan worden is dat er in de samenwerking nog vrij beperkt aandacht 

besteedt wordt aan reflectie. Dit is echter wel een belangrijk aspect van 

multidisciplinaire samenwerking. In een samenwerking is het belangrijk om terug te 

kijken op bepaalde acties. Hierdoor kunnen mensen of teams zich nog beter 

ontwikkelen (Croker et al, 2012). In de toekomst zou hier een grotere nadruk op 

kunnen liggen.  

 Uit interviews komt naar voren dat er verschillen te zien zijn in persoonlijkheid 

tussen respondenten van Delta en Maasstad. Hierbij worden de specialisten van 

Maasstad gekenmerkt als klassieke professionals en worden respondenten van Delta 

gezien als hybride professionals. Klassieke professionals die werken met een grote 
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mate van autonomie en zelfregulatie. Hybride professionals werken meer in een 

netwerk van verschillende actoren waarbij onderlinge relaties belangrijk zijn 

(Noordegraaf, 2007). Het is aannemelijk dat in de toekomst hybride professionals een 

steeds grotere rol zullen innemen. In de inleiding is de trend beschreven waarin 

duidelijk werd dat samenwerking in de gezondheidszorg de komende jaren steeds 

belangrijker wordt (IGZ, 2011). Voor samenwerking zijn netwerken en onderlinge 

relaties van essentieel belang. Daarnaast is aan het begin van deze paragraaf 

beschreven dat de velden waarbinnen professionals werken hun autonomie verliezen. 

Hierdoor zou er meer in netwerken en systemen gedacht moeten worden. Om in dit 

soort netwerken te kunnen opereren zijn relaties wederom van belang en passen 

hybride professionals hier beter in.  

 

5.2 De succes- en faalfactoren van dit onderzoek 
Op basis van dit onderzoek kunnen een aantal succes- en faalfactoren opgesteld 

worden. Deze succes- en faalfactoren bieden inzicht in de samenwerking op de MPU. 

Daarnaast kunnen deze factoren voor andere organisaties richting geven aan nieuw op 

te richten samenwerkingsverbanden. 

 

Succesfactoren Faalfactoren 

Belang voor beide partijen 

Aanpassingsvermogen 

ICT systemen die niet gekoppeld zijn 

Geen solide basis voor de financiering 

Geen strijd om kapitaal Weinig aandacht voor reflectie 

Actoren kunnen identiteit behouden 

Persoonlijke instelling 

 

Patiënten als boundary object  

Verpleegkundigen als boundary brokers  

Bijscholing  

Meelopen in elkaars organisatie  

Formele verantwoordelijkheid  

Passie voor de MPU  

 

5.3 Tot slot 
Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt wat de samenwerking op de MPU voor 

professionals betekend. Door de combinatie van een meer traditionele theorie en een 

recente theorie is een goed beeld geschetst van hoe de samenwerking door de 

betrokken actoren gezien wordt. Daarnaast is duidelijk geworden welke boundaries er 

kunnen bestaan in samenwerkingsverbanden en hoe deze overbrugd kunnen worden. 

Kortom, dit onderzoek biedt een duidelijk inzicht in de samenwerking op de MPU, wat 

andere organisaties kan helpen hun eigen samenwerkingsverbanden op te zetten en in 

te richten.  
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6. Discussie 
 

In dit laatste hoofdstuk zullen enkele kritische noten ten aanzien van dit onderzoek 

worden getoond. Daarnaast zullen er suggesties geven worden voor vervolg onderzoek. 

 

6.1 Kritische kanttekeningen 
De eerste kanttekening die gemaakt moet worden bij dit onderzoek betreft de 

respondentencategorie. In dit onderzoek zijn alleen de specialisten van Delta en 

Maasstad en de verpleging van de MPU meegenomen. In werkelijkheid zijn er bij de 

MPU ook nog arts-assistenten betrokken. De assistenten zijn degene die buiten 

kantooruren naar de MPU toe komen. Omdat deze assistenten vaak wisselen en hun rol 

beperkt is zijn deze buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Voor de volledigheid 

zou het goed zijn om ook hun in het onderzoek te betrekken. 

 Een tweede kanttekening kan gemaakt worden omtrent het feit dat er alleen 

gesproken is met respondenten die direct betrokken zijn bij de MPU. Dit kan een 

eenzijdig beeld geven omdat respondenten die niet direct betrokken zijn bij de MPU 

niet gehoord zijn. Wanneer ook respondenten gesproken zouden worden die in 

mindere mate een passie hebben voor de MPU zou het vraagstuk van betekenisgeving 

op een andere manier worden ingevuld. Dit zou een extra verdieping kunnen geven in 

het onderzoek.  

 

6.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Een suggestie voor vervolgonderzoek is om deze casus verder uit te breiden en niet 

alleen op operationeel niveau de samenwerking te onderzoeken maar ook op 

strategisch en tactisch niveau. In dit onderzoek heeft niet de focus gelegen op 

bestuurlijke processen maar het is wel duidelijk geworden dat het management en de 

bestuurders een duidelijke rol hebben in dit samenwerkingsverband. Het kan 

interessant zijn om te onderzoeken welke betekenis managers en bestuurders aan dit 

samenwerkingsverband geven. 

Een andere suggestie voor vervolgonderzoek is om te kijken in welke mate dit soort 

samenwerkingsverbanden in de zorg oplossingen bieden voor de toenemende kosten 

in de zorg. Daarbij kan verder ingezoomd worden op de financiële problemen die in dit 

onderzoek aan het licht zijn gekomen. Met name in deze tijden van bezuinigingen in de 

gezondheidszorg geven respondenten aan dat een solide basis voor de financiering van 

essentieel belang is. Hoe dit precies ingericht zou moeten worden is een mooi 

uitgangspunt voor vervolgonderzoek. Hiervoor moeten meer verschillende soorten 

samenwerkingsverbanden onderzocht worden.  
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