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Het proces van het multidisciplinair overleg in schema 
Onderwerp Stappen Verantwoordelijkheid 
Eenmalig bij start 
samenwerking HA-VO 

Afsprakenlijst doornemen VO en HA 

   

Voor het MDO   

Voorbereiding MDO Toestemming vragen aan patiënt 
voor delen informatie met elkaar 
 

VO 

 Plannen datum  
 

VO 

 Vaststellen welke disciplines 
aanwezig dienen te zijn en agenda 
opstellen 
 

VO 

 Ruimte reserveren Doktersassistente op vraag 
van VO 

 Deelnemers  uitnodigen 
 

VO  

Vaststellen doelen  1ste MDO: multidomeinanalyse  en 
achterhalen met de patiënt en zijn 
systeem wat de doelstelling 
en de wensen/behoeften van de 
patiënt zijn voor de toekomst 
 

VO 
 
 
Iedere deelnemende 
professional 
 

Vertalen van de 
doelstellingen 
en wensen van de 
patiënt in een concept 
zorg/behandelplan 
 

Iedere deelnemende 
professional heeft een 
zorg/behandelplan geformuleerd  
 

Iedere deelnemende 
professional 

Tijdens het MDO   

Deelnemen aan MDO 
en concept inbrengen 
 

Afstemmen en inbrengen voorstel 
Zorg en behandeldoelen 
en acties  

Iedere deelnemende 
professional 
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Besluiten nemen over 
het definitieve 
integrale(gezamenlijk) 
zorg en behandelplan 
en zorgacties 

Op basis van consensus 
tot besluitvorming komen over 
zorgbehandelplan op gebied van 4 
domeinen vlgs OMAHA 
(Omgevingsdomein, Psychosociaal 
domein, Fysiologisch domein en 
gezondheidsgerelateerd 
gedragsdomein) 

Consensus door deelnemers; 
eindverantwoordelijkheid 
door huisarts 

Na het MDO   

Patiënt wordt 
geïnformeerd 

De VO stelt de patiënt op de 
hoogte van de uitkomst van het MDO 
en vraagt instemming van de patiënt.  

VO 

 De VO maakt het definitieve plan en 
laat dit de patiënt ondertekenen 

VO 

Plan-do-check-act 
lijst borgen 

De VO stelt op indicatie de 
vervolgdatum voor het MDO vast, 
borgen van plan-do-check-act lijst 
 

VO 

Evaluatieformulier De VO vult het evaluatieformulier in 
en stuurt het naar het IWZ 

VO 

Vervolg MDO Stappen Verantwoordelijkheid 
Evaluatie  
Voortgang 
Bijstellen plan 

Evalueren doelen en bespreken 
tussentijdse problemen voor 
evaluatiedatum 

Iedere deelnemende 
professional 

Frequentie vervolg 
MDO 

Op indicatie  
 

VO 

voor  

: 
    
 

 
De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 

 

PLAN: Kijk naar de huidige problemen die een patiënt ervaart en 

ontwerp een plan voor de verbetering van deze problemen. 

Plan-Do-Act cyclus (Deming) 
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Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

 

DO: Voer de geplande verbetering uit. 

 

CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met 

de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde 

doelstellingen. 

 

ACT: Stel bij aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

 

Kern van deze visie is dat elke professional van een (behandel)proces op deze 

manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. 

De handelingen van de professional vormen namelijk een deelproces van het 

totale proces. 

 


