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Leuk dat je deel wil nemen aan een online casuïstiekbespreking vanuit ParkinsonNet! 

 

Met de inzet en inbreng van jou en je collega’s streven we naar een waardevolle bijeenkomst. Ervaring 

leert dat samen leren en werken vanuit reële problemen uit de praktijk effectief en vooral leuk is.  

 

In de bijeenkomst van 1 uur gaan we in groepen van 6 tot 8 ParkinsonNet collega’s aan de slag met de 

‘Leren van elkaars succes’ methode onder begeleiding van een coach. De methode vind je in bijlage 1.   

 

Voor de bijeenkomst zijn een paar voorbereidingen nodig, maar dat valt qua tijd erg mee. Hieronder staat 

hoe je je voorbereidt, op de volgende pagina worden de stappen nog wat verder toegelicht. 
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Toelichting bij de voorbereiding 

 

1. Download 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst de Siilo app 

• Gebruik je de Siilo-app nog niet, dan download je de Siilo-app op je laptop of telefoon. De 

handleiding voor het downloaden van de App vind je hier: 

o Voor Android: https://www.siilo.com/resources/handleiding-android-app-nl.  

o Voor Apple: https://www.siilo.com/nl/bronnen/handleiding-ios-app-nl.  

• De coach maakt een groep aan.  

 

2. De coach voegt je toe aan de groep 

Om je toe te kunnen voegen aan de groep, krijg je een uitnodiging via de Siilo-app om aan te sluiten bij 

deze Siilo app-groep. 

 

3. Ieder stelt zich even voor 

Als iedereen is toegevoegd aan de groep, vraagt de coach of ieder zich even wil voorstellen zodat we 

voorafgaand aan de bespreking al even kennisgemaakt hebben. 

 

4. Stem in de Siilo app af wie een ‘succeservaring’ wil delen 

In de bespreking staat leren van elkaars successen centraal. Die successen kunnen ook klein zijn..! De 

mogelijkheden zijn eindeloos: een ervaring waarin je met een patiënt in korte tijd een grote stap hebt 

gemaakt; een moment waarop je merkte dat je gegroeid bent; een inzicht dat je hebt gekregen door de 

samenwerking met een (multidisciplinaire) collega; een moment waarop je met een patiënt een doel 

bereikte, onverwachts of juist omdat jullie buiten de kaders hebben kunnen denken. Iedereen heeft deze 

ervaringen! Maar we realiseren ons vaak niet hoe leerzaam het was, ook voor anderen.  

 

Wil jij in deze bijeenkomst een succes delen? Geeft het aan in de app en vul het in aanloop naar de 

bijeenkomst - indien mogelijk - aan met een kort filmpje of een reactie van de patiënt. Gebruik hiervoor 

de informed consent in bijlage 2. Verstuur het videofragment via de Siilo app naar de rest van de groep.  

 

5. Klaar zitten voor de online bijeenkomst 

We organiseren de online bijeenkomst via MDO Beeldbellen. Hiervoor hoef je niets te installeren en heb 

je geen account nodig. Meer informatie over MDO Beeldbellen vind je hier. 

Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de bijeenkomst klaar zit achter je laptop of computer, eventueel 

met een kop koffie of thee! 

 

Een week na de online bijeenkomst ontvang je een certificaat en bijbehorende informatie om het in te 

dienen bij je kwaliteitsregister. Er is geen accreditatie aangevraagd, maar bij zowel KRF, ADAP als SKF kun 

je de bijeenkomst opvoeren in het zogenaamde ‘vrije deel’ of onder ‘overige activiteiten’. 

 
Als je wil, kun je hier nog wat meer informatie over Siilo lezen: 

Open je Siilo-appgroep, ga linksonder op het scherm naar de +-button en voeg je bericht toe.  Let op: deel geen 
informatie op een andere manier zoals bv. Googledrive, Wetransfer, mail of een link naar een ander platform, houd 
rekening met de geldende privacywetgeving.  

o Voor een korte intro over Siilo hierbij de link: https://youtu.be/iyUC31MbGaY.  
o Voor het toevoegen van casussen een korte toelichting: https://youtu.be/PK9ypnGKx40 
o Voor het overbrengen van gegevens van de Siilo-app op je telefoon naar je PC een korte toelichting: 

https://youtu.be/LksW9EzBEkE  
o er is een PC-versie van de Siilo-app; hiervoor ga je op je PC/Laptop via de webbrowser Google Chrome 

naar: www.web.siilo.com. Via de QR-code die je met vanuit de Siilo-app op je telefoon scant op het 
beeldscherm van je PC/Laptop activeer je de web-versie en kan je via je PC/Laptop werken. 

https://www.siilo.com/resources/handleiding-android-app-nl
https://www.siilo.com/resources/handleiding-android-app-nl
https://www.siilo.com/nl/bronnen/handleiding-ios-app-nl
https://www.siilo.com/nl/bronnen/handleiding-ios-app-nl
https://mdobeeldbellen.caresharing.com/
https://mdobeeldbellen.caresharing.com/
https://youtu.be/iyUC31MbGaY
https://youtu.be/iyUC31MbGaY
https://youtu.be/PK9ypnGKx40
https://youtu.be/PK9ypnGKx40
https://youtu.be/LksW9EzBEkE
https://youtu.be/LksW9EzBEkE
http://www.web.siilo.com/
http://www.web.siilo.com/
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Bijlage 1: ‘Leren van elkaars succes’ methode 

 

Deze methode is bij uitstek geschikt om een andere toon te zetten voor een intervisiesessie. 

Vaak worden problemen of lastige situaties genomen als basis voor de intervisie. Bij het leren van 

successen staat juist hetgeen gelukt is centraal. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen, 

bereiken groep en inbrenger sneller een perspectief op mogelijkheden in plaats van 

onmogelijkheden. 

 

Stap 1: Introductie succeservaringen (15 minuten) 

De inbrenger vertelt (liefst uitgebreid) over een succeservaring: een moment waarop het werk 

echt goed ging, de ervaring dat hij/zij in korte tijd een grote stap heeft gemaakt of merkte dat 

hij/zij erg is gegroeid. Bij voorkeur (aangevuld met) een filmpje of een reactie van een patiënt. 

De andere groepsleden luisteren en schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het succes 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Stap 2: Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken (20 minuten) 

De succesfactoren worden in twee kolommen geïnventariseerd: 

o initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger. 

o contextkenmerken en ondersteuning van andere personen. 

De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan. 

 

Stap 3: Verdieping (15 minuten) 

Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit aanvullende informatie van de 

inbrenger en uit combinatie van de succesfactoren ‘vondsten’ te destilleren: de tot dan toe 

onzichtbare succesfactoren. 

De nieuwe (dieperliggende) succesfactoren worden genoteerd. 

 

Stap 4: Evaluatie (10 minuten) 

De groepsleden beantwoorden met elkaar de vraag: “wat leren wij hier nu van?” 
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Bijlage 2: Toestemmingsverklaring videofragment  
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Binnenkort zou ik graag onze ervaring inbrengen in een overleg met andere zorgverleners die betrokken 

zijn bij de zorg voor mensen met parkinson. Het doel is dat anderen weer kunnen leren van onze 

ervaringen. Tijdens dit overleg laat ik graag een korte video-opname van u zien.  

Ik wil u bij deze vragen of u hiervoor uw medewerking verleent. 

 

Hoe werkt het? 

De video-opname van u wordt opgeslagen in een beveiligde en afgeschermde mobiele app: Siilo. Voorafgaand 

aan het overleg kunnen andere collega’s (maximaal 8 personen) deze opname zien. Niemand anders kan de 

opnames zien. Tijdens het overleg bespreken we de video en deze wordt automatisch na 30 dagen vernietigd.  

 

Vrijwilligheid van deelname 

Uw medewerking is vrijwillig. Als u toestemming geeft voor het gebruik van de video-opname heeft u te 

allen tijde de vrijheid om op die beslissing terug te komen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uw 

keuze heeft op geen enkele wijze gevolgen voor de verstandhouding met mij, uw andere zorgverleners of 

de kwaliteit de zorg voor u. 

 

Toestemming geven 

Wanneer u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van de video-opname in het overleg, vragen we u dit 

formulier te ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat u de informatie in deze brief 

ontvangen en begrepen heeft. 

 

 

 

Toestemmingsverklaring 

 

Ik ben door mijn zorgverlener volledig en naar tevredenheid over het doel van het gebruik van mijn 

gegevens geïnformeerd: 

• Ik heb de schriftelijke informatie goed gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het gebruik te stellen. 

• Mijn eventuele vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

• Ik heb goed over deelname kunnen nadenken en stem geheel vrijwillig in.  

• Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een 

reden hoef op te geven. 

 

 

Datum:  ……………………………………… 

 

Plaats:  ………………………………………    

 

Naam:  ……………………………………………..                           Handtekening: …………………………………………………. 

 


