
Interne consultatie 

 

Voordelen 
• Frisse blik 
• Laagdrempelig 
• Sneller (dan externe consultatie via b.v. CCE) 
• Inschakelen expert met kennis van zaken 
• Informatie overdracht naar consulenten gemakkelijker (in vergelijking met externe 

consultatie). 
• Leereffect: psycholoog en gedragsdeskundige worden sneller betrokken.  
• Follow up wordt beter geborgd ( in vergelijking met externe consultatie).  
• Onderlinge samenwerking binnen de organisatie wordt verbeterd. 
• Problemen worden gedeeld. 
• Kan leiden tot verbetering van kwaliteit door methodisch te werken. 
• Kan leiden tot meer transparantie door uitwisseling van werkwijzen. 
• Bevordert gezamenlijke deskundigheid mede door uitwisseling van ideeën.  
• Leidt tot toename van inzicht wat beperking van vrijheid van de cliënt is.  
• Door consultatie kan een team (laten) zien wat ze allemaal wél bereikt hebben/ hebben 

gedaan. 
• Vraag naar medicatie t.b.v. regulering gedrag zal minder worden. 

 
Uitdagingen 

• Zorgen dat er voldoende tijd is voor consultatie. 
• Voorkomen dat consultatie alleen gedaan wordt om ‘af te vinken’.  
• De organisatie dient de bevindingen van de consultatie in principe te ondersteunen. 
• Samenstelling van het consultatieteam afstemmen op inhoud en ernst van het ‘probleem’.  

 
Tips 

• Zorg voor een multidisciplinair consultatieteam met ook expertise van de verzorging. 
• Zorg voor een aandachtscoach probleemgedrag. 
• Regel waarneming van leden van het consultatieteam. 
• Zorg dat ook het management overtuigd is van de waarde van consultatie. 
• Regel borging van de uitkomst van de consultatie binnen de organisatie. 
• Laat team van de cliënt zoveel mogelijk zelf inventariseren. 
• Analyse op diverse niveaus: cliënt, familie, verzorging….. enz. Als voorbeeld hiervoor is een 

format bijgevoegd. 
• Analyseer MIC en MIM meldingen t.b.v. mogelijke preventie. 
• Voorkom het ontstaan van een ‘afvinkcultuur’.  
• Maak van het stappenplan een A4-tje. (voorbeeld wordt bijgevoegd). 
• Zorg dat de basis in orde is: “Ken uw patiënt”.  
• Deel formats via de site van Verenso.  
• Bij een extra ordinaire zorgbehoefte van een cliënt bestaat de mogelijkheid tot aanvraag 

meerzorg via het zorgkantoor. Voorwaarde is dat cliënt minimaal ZZP 7 moet hebben. Als het 
CCE al betrokken is kan met hen overleg plaatsvinden of aanvraag meerzorg door hen 
ondersteund wordt. Schrik niet terug voor het aanvraagformulier.  

 
 
 


