VISIE

Zorg naar een hoger niveau
In de beroepsproﬁelen van veel van de paramedische beroepsgroepen worden de termen ‘methodisch handelen’ en ‘klinisch
redeneren’ gehanteerd. Hoe zetten (andere) paramedische
beroepen zich in om hiermee te komen tot kwalitatief
goede zorg?

handelen en klinisch redeneren. Methodisch handelen is het
handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om
daarbij op een zo eﬀectief en eﬃciënt mogelijke wijze het doel
te bereiken. Klinisch redeneren is het gestructureerde denken besluitvormingsproces dat de paramedicus doorloopt
tijdens het diagnostisch en therapeutisch proces.

Andere paramedici
Methodisch handelen betekent voor een fysiotherapeut:
planmatig, doelgericht en procesmatig werken. Kenmerkend
hierbij is shared decision making. Hierbij maakt de fysiotherapeut onderscheid tussen het door de cliënt getoonde bewegen, het ingeschatte vermogen tot bewegen, de praktische
externe mogelijkheden, de bewegingsomstandigheden en
beweegcontext van de cliënt en de motieven en motivatie tot
bewegen van de cliënt.
Vanuit de oefentherapie wordt het methodisch handelen op
een vergelijkbare wijze ingevuld. Naast de doelgerichtheid,
systematiek en procesmatigheid wordt aangegeven dat de
hulpverlener zich bewust is van de manier waarop zij handelt en
bewust probeert het handelen aan te passen aan de situatie.
In het beroepsproﬁel van de logopedist en in de beroepscompetenties van de ergotherapie staan klinisch redeneren (in de
ergotherapie: ‘professioneel redeneren’) en methodisch
handelen in vergelijkbare termen vermeld.
Er lijkt een grote mate van overlap tussen diverse paramedische beroepen in het gebruik van de termen methodisch

Professionele autonomie en kwaliteit
Je kunt dus zeggen dat methodisch handelen de structuur biedt
voor klinisch redeneren. De verwachting is dat paramedici die
methodisch handelen een kwalitatief betere zorg leveren en
gestructureerd(er), transparanter en meer uniform werken. Het
methodisch werken geeft de mogelijkheid om professionele
autonomie te verbinden met kwaliteit. Methodisch handelen en
klinisch redeneren lijken daarmee hét middel om paramedische
zorg, en dus ook de diëtetiek, naar een hoger niveau te tillen en
systematisch en evidence based werken te garanderen.
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