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We verplaatsen ons naar een zaaltje in Bilthoven, waar medio 

oktober circa vijftig zorgverleners van de regio Utrecht Zuid-

Oost bijeenkomen. Op de agenda staat een ontmoeting met 

Crux Creaties, vandaag bestaande uit Peter Berkhout en 

Veronique Obrie. Ze helpen organisaties om problemen in 

de samenwerking te vinden.

Sommigen kennen Crux Creaties nog van 2017, toen 

ParkinsonNet hen uitnodigde voor de coördinatorendag en 

de regionale congressen. Ze hadden zich voorbereid op 

geregeld voorkomende situaties, zoals ‘dezelfde mensen die 

altijd initiatief nemen’. 

“De acteurs spelen korte scènes en leggen op een herkenbare 

en humoristische manier de vinger op de zere plekken” zegt 

Marlies van Nimwegen, regioadviseur van Utrecht Zuid-Oost 

en werkzaam bij het landelijk coördinatiecentrum. “Vervolgens 

reageren de aanwezigen in de zaal en raken ze met elkaar 

in gesprek. Zo lukt het gevoelige onderwerpen bespreekbaar 

te maken.”

De evaluatie na het congres was voor ParkinsonNet reden 

om Crux Creaties vaker in te schakelen. Dit jaar brachten de 

acterende trainers een bezoek aan Weert, Den Haag, 

Roosendaal, Heerlen, Roermond, Rotterdam Zuid en de Zuid-

Hollandse eilanden. Elk van deze regio’s had of heeft te maken 

met vaak herkenbare, maar niet eenvoudige problemen. 

Kwaliteitsmonitor 
Aanleiding om in Utrecht Zuid-Oost langs te gaan waren de 

uitkomsten van de laatste kwaliteitsmonitor. Zo blijkt dat 

zorgverleners in het netwerk wel samenwerken, maar soms 

ook concurrentie tussen de eerste en tweede lijn ervaren en 

mist het netwerk in het algemeen een meer zichtbare 

neuroloog. 

Ten slotte laten de uitkomsten ook zien dat de onderlinge 

betrokkenheid in de regio weliswaar is toegenomen, maar 

dat desondanks steeds dezelfde mensen de kar trekken. “Is 

het niet mogelijk de verantwoordelijkheden meer te delen? 

Kan een ander ook bijdragen?”. Verhelderende inzichten, 

maar ook best lastig bespreekbare onderwerpen, die op 

deze manier toch op tafel komen.

Peter en Veronique kruipen in de rol van twee 
fysiotherapeuten tijdens een MDO.

Het coördinatiecentrum van  
ParkinsonNet ondersteunt haar 
zorgverleners in 70 regio’s.  
Soms schakelt het daarbij de  
hulp in van een externe partij, 
zoals acteer- en trainingsbureau 
Crux Creaties. PN Magazine keek 
mee tijdens een regiobijeenkomst 
in Utrecht Zuid-Oost.

Arnoud Kluiters Rogier Bos

Gevoelige onderwerpen  
weer bespreekbaar 
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De eerste scene
Peter en Veronique starten hun eerste scène. Beiden zijn 

fysiotherapeut: Veronique, werkzaam in de eerste lijn, treft 

Peter. Hij werkt in een multidisciplinair team in een verpleeghuis.

Hoewel ze hetzelfde beroep delen, verloopt het gesprek niet 

vlot. Beiden houden de kaarten op de borst en begrip voor 

elkaars situatie is er niet.

Als zelfstandig fysiotherapeut ziet Veronique met lede ogen 

toe hoe patiënten naar verpleeghuizen overstappen als een 

aanvullende behandeling nodig is. “Wat blijft er zo over van 

een jarenlange, intense samenwerking?”. Peter ziet het 

probleem niet: “Wij hebben een mooie ruimte en bieden veel 

zorg onder één dak. Goed geregeld voor patiënten hoor.”

Vanuit het publiek klinkt de opmerking dat hij wel heel makkelijk 

praat. “Hoe hard zij al die jaren ook heeft gewerkt voor haar 

patiënten, met minder middelen dan grote organisaties en 

meer administratieve lasten, en ze verliest inkomsten wanneer 

trouwe cliënten in die tweede lijn blijven. Peter daarentegen 

heeft het makkelijker: patiënten of niet, hij heeft een vast 

salaris.” 

‘De acteurs leggen  
de vinger op de zere 
plekken op een herken-
bare en humoristische 
manier’

Maar er is ook realisme: een multidisciplinair zorgteam onder 

één dak biedt veel voordelen voor patiënten die méér zorg 

nodig hebben. Het gezamenlijke doel van de regio zorgt 

ervoor dat de mensen in de zaal elkaar uiteindelijk toch vinden; 

kijk als behandelaar goed naar wat de mens werkelijk aan 

zorg nodig heeft. Laat de patiënt zelf kiezen welke zorgverlener 

er waar gezien wordt. Wees actief om een situatie te verbeteren 

in het belang van die persoon, leun niet achterover. Spreek 

begrip uit voor elkaars situatie, dat kan helpen om gezamenlijk 

het beste voor die patiënt te organiseren.

Drie cirkels
In het tweede deel van de bijeenkomst gaat het vooral 

daarover: je ziet waar het aan schort, maar als puntje bij 

paaltje komt, wat doe je dan werkelijk? Welke stap zet jij? 

Peter licht de drie opties toe: 1) Je gelooft het wel en doet  

niets; 2) Het raakt je, maar je meent dat je niet bij machte 

bent om iets te veranderen; 3) Niet alleen ráákt het probleem 

jou, maar je doet wat binnen jouw macht ligt om verandering 

te realiseren.

Deelnemers vormen tweetallen en mogen op een groot vel 

papier opschrijven wat beter kan. Symbolisch worden op de 

grond drie cirkels gemaakt, die staan voor ‘niets doen’, ‘je 

betrokken, maar niet bij machte voelen er iets aan te doen’ 

en ‘de boel aanpakken, de cirkel van invloed’. 

Ieder tweetal besluit in welke van de drie cirkels hun wens 

thuishoort. Een prachtig voorbeeld van twee fysiotherapeuten: 

“Om ons heen kijkend zien we dat we veel netwerkcollega’s 

eigenlijk niet kennen. Terwijl de samenwerking soepeler 

verloopt als we elkaar beter kennen. Dat maakt irritaties en 

twijfels beter bespreekbaar. Laten we tijdens de volgende 

bijeenkomst eens in kleine groepjes uiteen gaan om eens 

goed kennis te maken.”

“Aan het einde van een energieke avond bleken de 

vervolgstappen toch wat lastig”, blikt Van Nimwegen na afloop 

terug. “Even viel de groep terug op ‘geen tijd’ of ‘ik weet niet 

hoe’ en leek het toch stil te vallen.”

Uiteindelijk staan een paar mensen op. De wensen buiten 

de cirkel van invloed bleven liggen, maar met de verlangens 

erbinnen gaan ze aan de slag. Op de volgende bijeenkomst 

presenteren zij de wensen uit ‘de cirkel van invloed’ en gaat 

Utrecht Zuid-Oost ermee aan het werk. De eerste stappen 

richting een nauwere samenwerking en meer betrokkenheid 

is gezet. Dat belooft wat voor een nog beter netwerk in de 

toekomst! 


