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Voorstel werkwijze omgangsoverleg Dignis (behandeling) 

Omgangsoverleg 

Tijdens het omgangsoverleg wordt samen met de psycholoog (en SOG) en VIG/EVV 

o.a. het gedrag en de stemming van bewoners besproken. Daarbij kan het gaan om 

bijvoorbeeld probleemgedrag maar ook over teaminteractie en benaderingswijze.  

Doel omgangsoverleg 

 Preventie en signaleren waardoor er tijdig op een situatie/verandering 

gereageerd kan worden. 

 Te komen tot gedragsverandering bij team en verzorging. 

 Voorkomen of verminderen van probleemgedrag. 

 Eerder afgesproken interventies/adviezen evalueren en eventueel bijstellen 

(evaluatie of bijvoorbeeld bijstellen benaderingsplan).  

Frequentie 

-Psychogeriatrie (PG): minimaal 1 keer per 2 weken 

-Gerontopsychiatrie (GP): 1 keer per week 

-Somatische afdeling: minimaal 1 keer per 4 weken 

-Meerzorg: op afroep/indicatie 

Voorbeeld psychogeriatrie: Er wordt om de week een huisje (8 bewoners)/afdeling 

(10-12 bewoners) besproken. Elk huisje/afdeling heeft een planning met de data van 

het omgangsoverleg waardoor je op de hoogte bent van wanneer jouw huisje aan 

de beurt is. Per huisje/afdeling zijn 45 minuten per 8 bewoners gereserveerd. Als het 

dus gaat om een afdeling van 10 of 12  bewoners zal er meer tijd gereserveerd 

moeten worden, nl. 1 uur tot 1.15 uur. 

 Voorbereiden omgangsoverleg door VIG - EVV 

 Ter voorbereiding lees je alle rapportages door. Bijzonderheden neem je mee 

evenals afgesproken observaties/informatie. Je bent representatief voor jouw 

huisje/afdeling. Je weet wat er de vorige keer (2 weken geleden) is besproken 

en hier kun je op terugkomen.  

 Ook is er een schrift/map, waarin per huisje/afdeling bijzonderheden of 

vragen voor de psycholoog worden opgeschreven. Evenals zaken die 

geëvalueerd moeten worden of andere vragen vanuit het team omtrent 

gedrag van bewoner.  

Uitvoering 

 Psycholoog en VIG/EVV (bij voorkeur schuift SOG tevens aan per huisje; bij GP 

is SOG altijd aanwezig) spreken af in een vaste ruimte (bijv. zusterpost), waar 

we kunnen inloggen in het ECD.  Je zorgt ervoor dat je de schrift/map bij je 

hebt. 

 Je gaat samen met de psycholoog de bewoners langs die op de agenda 

staan en de bijzonderheden die dan spelen worden besproken. 

 Tijdens het omgangsoverleg worden er afspraken gemaakt zoals bijv. 

interventies, invullen van de Cornell of observatielijsten, in kaart brengen van 

gedrag middels rapportage, etc.  
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 Ook vinden er tijdens het omgangsoverleg evaluaties plaats van afspraken 

die eerder zijn gemaakt en wordt gekeken of het beoogde doel wordt 

bereikt, zo niet dan het doel evalueren en/of de afspraken, de ingezette 

interventies vervolgen en nieuwe afspraken maken. 

Uitwerking en borging 

 De psycholoog (of de SOG) rapporteert het omgangsoverleg, de psycholoog 

is er zelf verantwoordelijk voor dat de rapportages onder ‘omgangsoverleg’ 

worden toegevoegd en dat zo nodig de benaderingsplan wordt aangepast 

en geactualiseerd.  

 De gemaakte afspraken waaronder evaluaties worden in ECD/agenda 

genoteerd door VIG/EVV. Het is de verantwoordelijkheid van VIG/EVV dat de 

gemaakte afspraken en/of hetgeen wat besproken is terecht komt bij de rest 

van het team en dat dit uitgevoerd wordt. Dit is een gezamenlijke inspanning 

en belang.  

 


