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1. Inleiding 

Time-out en shared decision making is één van de projecten binnen het Citrien-programma 
Naar regionale oncologienetwerken. Ten bate van alle regio’s in Nederland wordt dit  
project uitgevoerd door het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, oftewel Onco- 
ZON. Oncoloog-hematoloog dr. Art Vreugdenhil en Daphne Vogels MSc. van het Máxima 
Medisch Centrum in Eindhoven leiden het project namens Onco-ZON.   
 
De vraagstelling van dit rapport is: hoe kunnen time-out en shared decision making in de 
palliatieve fase worden ingezet, zodat de wens van de patiënt beter in de behandelkeuze 
wordt meegenomen en ook de rol van de huisarts wordt versterkt.  
 
In Nederland zijn al vele initiatieven gestart met time-out en shared decision making als 
onderwerp. Dit rapport bevat een inventarisatie van deze initiatieven en projecten, een 
beschrijving van inzichten van de stakeholders (de patiënt, medisch specialist en huisarts) 
ten aanzien van shared decision making in de palliatieve fase en sluit af met mogelijke 
scenario’s voor implementatie van shared decision making.  
 
 
Auteur: Daphne Vogels MSc, januari 2018 
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2. Samenvatting  

Time-out en shared decision making is één van de projecten binnen het Citrien-programma 
Naar regionale oncologienetwerken. Landelijk wordt op het moment veel geïnvesteerd om dit 
proces verder te verbeteren. Er is echter gebleken, dat in het vervolgtraject, naarmate de 
behandeling van een patiënt vordert en zeker als er sprake is van een palliatieve 
behandeling, de primair genomen behandelkeuze en de daadwerkelijke behandelwens van 
een patiënt steeds verder uiteen kunnen lopen. Dit rapport bevat een uitwerking hoe shared 
decision making en time-out in de palliatieve fase kunnen worden ingezet zodat de wens van 
de patiënt wordt meegenomen in de behandelkeuze en de rol van de medisch specialist en 
huisarts daarin op elkaar zijn afgestemd.  
Voor de inventarisatie is de literatuur geraadpleegd, hebben gesprekken met stakeholders 
plaatsgevonden en zijn bijeenkomsten en symposia over het onderwerp bezocht. Tevens 
heeft er een focusgroep gesprek plaatsgevonden met huisartsen. Dit alles heeft bijgedragen 
aan inzichten over shared decision making van de stakeholders; patiënt, medisch specialist, 
huisarts. En het droeg bij aan de inventarisatie van reeds bestaande initiatieven met 
betrekking tot shared decision making en time-out. De inventarisatie laat zien dat gedeelde 
besluitvorming voor alle betrokkenen een actueel thema is, alle betrokken geven aan hier 
een rol in te willen spelen. De toepassing in de praktijk blijkt echter nog beperkt en er 
dienen verschillende knelpunten op verschillende niveaus overwonnen te worden. Desondanks 
zijn er tal van veel belovende initiatieven en projecten te definiëren voor de toepassing van 
gedeelde besluitvorming in de palliatieve praktijk. Aan de hand van de inventarisatie van 
wensen van de stakeholders en de bestaande initiatieven zijn scenario’s voor implementatie 
uitgewerkt. We adviseren het implementeren van gedeelde besluitvorming in de praktijk aan 
de hand van bestaande kennis en ervaring welke reeds vastgelegd is in 
implementatiestrategieën, handreiking en veranderhandleiding. Daarnaast stellen we voor 
aandacht te besteden aan samen beslissen in combinatie met de implementatie van patiënt 
gerelateerde uitkomsten van zorg, time-out gesprekken met de huisarts, het inzetten van 
time-out na (diagnose)consult middels keuze-instrumenten, advance care planning en het 
individueel zorgplan. Het inrichten van het MDO zodat shared decision making en het patiënt 
perspectief er een betere plaats in krijgen zien we eveneens als een scenario die bij kan 
dragen aan gedeelde besluitvorming in de palliatieve praktijk. Tot slot wordt het scenario 
van (e-)training en coaching van zorg professionals genoemd. Het rapport sluit af met 
aanbevelingen voor implementatie.  
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3. Werkwijze 

In november 2016 is gestart met het Citrien project Time-out en Shared decision making 
waarbij de volgende werkwijze is toegepast. 
 

Raadpleging literatuur  

Er heeft een verkenning van de literatuur plaats gevonden in binnen- en buitenland. Er is 
onder andere gebruik gemaakt van google en in online zoekmachines voor wetenschappelijke 
literatuur. Daar waar beschikbaar was de scope specifiek op de palliatieve setting van 
oncologiepatiënten gericht. Omdat de informatie te beperkt bleef is ook gezocht naar 
informatie en literatuur over gedeelde besluitvorming in de oncologie met niet specifiek de 
palliatieve scope. Hieruit komt naar voren dat er al veel onderzoek is gedaan naar time-out 
en gedeelde besluitvorming. 
  

Overleg met stakeholders 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met stakeholders en experts op het gebied van 
gedeelde besluitvorming zoals wetenschappelijke experts, NFK, IKNL, NHG en de OncoZON 
werkgroep palliatieve zorg met daarin medisch specialisten met aandacht gebied palliatieve 
zorg en kaderartsen palliatieve zorg. Deze gesprekken hebben bijgedragen aan het 
identificeren van reeds bestaande initiatieven, praktijk ervaringen en wetenschappelijke 
kennis.  
 

Bijeenkomsten en symposia  

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten met het thema shared decision making 
en time-out bezocht. Onder andere bijeenkomsten van het Beslist Samen programma, het 
platform gedeelde besluitvorming en de internationale Shared Decision Making conferentie in 
Lyon. Daarnaast zijn er interactieve workshops verzorgd over time-out en shared decision 
making op de Meet en Greet bijeenkomsten van Citrienfonds. Deze workshops hebben 
gezorgd voor kennis uitwisseling.  
 

Inventarisatie van initiatieven 

Lopende projecten en initiatieven zijn geïdentificeerd. (voorlopige) resultaten van 
initiatieven en projecten zijn beoordeeld op bruikbaarheid om mee te nemen in de 
uitwerking van de scenario’s.  
 

Focusgroepbijeenkomst 

De NHG heeft een standpunt oncologische zorg in de huisartsen praktijk gedefinieerd waar 
gedeelde besluitvorming een onderdeel van is. Uit eigen interesse is een 
focusgroepbijeenkomst georganiseerd om inzicht te krijgen in de mate van gedeelde 
besluitvorming in de huisartsen praktijk en de attitude ten aanzien van gedeelde 
besluitvorming door huisartsen. Aan deze focusgroep bijeenkomst hebben 7 huisartsen uit de 
regio Eindhoven deelgenomen. Afwijkende resultaten van de focusgroep in vergelijking tot de 
NHG standpunt moeten genuanceerd worden gezien de lokale raadpleging.   
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Commentaarronde 

Een conceptversie van het rapport is voorgelegd aan de experts zoals genoemd in bijlage A. 
Hun feedback is verwerkt in de definitieve versie.  
 

 

4. Context 

‘Samen beslissen’ staat hoog op de politieke agenda en op de agenda van de Federatie 
Medisch Specialisten. Landelijk wordt veel geïnvesteerd om dit proces te verbeteren. 
Naarmate de behandeling van een patiënt vordert en zeker als er sprake is van een 
palliatieve behandeling, kunnen de primair genomen behandelkeuze en de daadwerkelijke 
behandelwens van een patiënt steeds verder uiteen lopen. Daarom is het belangrijk om juist 
ook in het palliatieve traject hierin een goede balans te vinden. De palliatieve setting 
kenmerkt zich als een fase waar veel keuzes gemaakt moeten worden en waarbij 
samenwerking tussen patiënt, medisch specialist en huisarts van groot belang is om deze 
keuze zorgvuldig en afgestemd op de wensen van de patiënt te nemen. Eerder verschenen 
rapporten over het toepassen van gedeelde besluitvorming richtten zich voornamelijk op de 
curatieve setting. Dit rapport richt zich op hoe bij te dragen aan implementatie van gedeelde 
besluitvorming in de palliatieve fase daar hier besluitvorming een continue proces is.  
 

5. Definities  

De belangrijkste definities in dit rapport zijn palliatieve zorg, shared decision making en 
time-out. Een beschrijving van deze definities zijn in bijlage B terug te vinden.  
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6. Resultaten 

6.1 Literatuur overzicht  

Shared decision making en time-out zijn al enkele jaren een actueel thema. Dit blijk ook uit 
de volgende documenten die over dit onderwerp zijn opgesteld of waar dit onderdeel van is: 

- RVZ rapport – Participerende patiënt (2013) hoofdrapport en twee deelrapporten 

- Ouwens et al., (2012) Shared Decision Making & Zelfmanagement - Literatuuronderzoek 
naar begripsbepaling 

- Faber et al., (2013) Gezamenlijke besluitvorming & Zelfmanagement -  Effectiviteit en 
voorwaarde voor succes 

- Meldactie samen beslissen, NPCF (2014) (2017) 

- NHG standpunt oncologische zorg in de huisartsen praktijk (2015) 

- Handreiking gezamenlijk besluitvorming eerste lijn (2015) 

- Notitie Implementatie van Samen Beslissen voor NFU-consortium Kwaliteit van Zorg (2015) 

- KNMG-rapport - “Niet alles wat kan, hoeft” (2015) 

- Gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long- en darmkanker - NIVEL (2018) 

- Versnellen van gedeeld besluitvorming in Nederland (2016) 

- Visiedocument medisch specialist 2025 – ambitie, vertrouwen, samenwerken (2017) 

- Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – IKNL (2017) 
 
De review van Couët et al, 2015 waarin gemeten is in hoeverre patiënten participatie 
toegepast wordt in de praktijk laten zien dat in welke klinische context ook, weinig 
zorgprofessionals consequent de betrokkenheid van patiënten bevorderen en nog minder 
zorgprofessionals de zorg aanpassen op de unieke voorkeuren van de patiënt. Implementatie 
van shared decision making en langere consulten zorgden voor verbetering. 
 
Naar het gebruik van keuzehulpen is erg veel onderzoek gedaan. Het overzicht van Stacey et 
al., 2017 levert belangrijke informatie op. Het omvat een review van 105 artikelen naar de 
effecten van het gebruik van keuzehulpen. Het laat zien dat gebruik van een keuzehulp zorgt 
voor: 

- Verbeterde kennis van de opties 

- Verminderd besluitvormingsconflicten bij de patiënt 
• Patiënten hebben minder het gevoel onvoldoende geïnformeerd te zijn 
• Patiënten hebben minder het gevoel onduidelijkheid te hebben over eigen waarden 

- Patiënten nemen een actievere rol in besluitvorming. 

- Wanneer informatie over risico’s zijn opgenomen in de keuzehulp, verbeterd dit de 
risicoperspectief bij de patiënt.  

- Keuzehulpen verbeteren de congruentie tussen de gekozen optie en de waarde van de 
patiënt.  

Vrijwel alle onderzoeken richten zich op de curatieve setting, waardoor de toepasbaarheid 
van keuzehulpen in de palliatieve setting genuanceerd moet worden. Het NIVEL onderzocht 
de beschikbaarheid van bruikbare keuzehulpen in de palliatieve setting en vond nog maar een 
beperkte mate van beschikbaarheid en bruikbaarheid (Spronk, 2018).  
Voor de palliatieve fase zijn algemene keuze instrumenten wel toepasbaar, zoals de Drie 
Goede Vragen. 
 
Hoewel keuzehulpen als instrument ondersteunend kunnen zijn in de besluitvorming, 
vervangen zij goede informatievoorziening door de zorgprofessional niet. De stappen van 
gedeelde besluitvorming blijven voorwaardelijk voor een zorgvuldige gezamenlijke keuze 
waarin zowel art als patiënt zijn betrokken.   
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De wetenschappelijke literatuur over gedeelde besluitvorming in de palliatieve setting bleek 
beperkt. De gevonden onderzoeken zijn bruikbaar bevonden echter kunnen vraagtekens gezet 
worden bij de betrouwbaarheid en de validiteit van de onderzoeken om daar conclusies uit 
trekken. Vaak was de onderzochte populatie beperkt of de onderzochte doelgroep erg 
specifiek. Met deze nuance vooraf beschrijft de gevonden literatuur het volgende;  
 
Een studie van Brom et al, 2014 beschrijft patiëntvoorkeuren bij behandelbeslissingen in de 
laatste levensfase van palliatieve patiënten. In deze studie zijn 41 patiënten bij wie genezing 
van de kanker niet meer mogelijk is geïnterviewd. Besluitvorming in de laatste levensfase is 
vaak een moeilijk en complex proces. Het onderzoek laat zien dat patiënten willen 
participeren in het besluitvorming in de laatste levensfase. Dat de voorkeur voor deelname 
aan het besluitvormingsproces veranderd in de loop van de ziekte, met een verschuiving naar 
een actievere deelname in de latere fase. Patiënten ervaren gedeelde besluitvorming niet 
altijd. 

Het artikel van Brom et al, 2015 beschrijft hoe de stappen van gedeelde besluitvorming 
worden herkend in de besluitvorming over tweede en derdelijns chemotherapie. In deze 
studie zijn 14 patiënten bij wie genezing van de kanker niet meer mogelijk is geïnterviewd. 
Het artikel beschrijft dat de stappen van gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk 
nauwelijks worden toegepast. Om gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk te 
bereiken, moeten artsen bewustwording creëren van alle behandelingsopties, inclusief het 
afzien van behandeling met chemotherapie, en het risico op schade communiceren. Open en 
eerlijke communicatie is nodig waarin de verwachtingen en zorgen van patiënten worden 
besproken. Hierdoor kan het besluitvormingsproces in de laatste levensfase worden 
gefaciliteerd en wordt de focus op de beste zorg voor de specifieke patiënt versterkt. Het 
artikel beschrijft dat de integratie van gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk bij 
kan dragen om problemen te voorkomen zoals het behouden van hoop en het presenteren van 
palliatieve zorg als een goede en gelijke behandelingsoptie, niet als het doen van niets of 
geen behandeling. 

Het onderzoek van de Snoo-Trimp et al, 2015 bespreekt de mening van medisch specialisten 
over de elementen van gedeelde besluitvorming en de toepasbaarheid van de elementen van 
het gedeelde besluitvormingsmodel bij patiënten met glioblastoom in de praktijk. In deze 
studie zijn 10 medisch specialisten (neurologen, oncologen en neurochirurgen) middels 
interviews bevraagd. Daarnaast heeft er een focusgroep met 3 medisch specialisten en een 
verpleegkundige (neuroloog, oncoloog, radiotherapeut en een verpleegkundige) 
plaatsgevonden naar aanleiding van de resultaten uit de interviews. Medisch specialisten 
beschouwden gedeelde besluitvorming als belangrijk; Elementen van gedeelde besluitvorming 
worden deels gevolgd maar waren geen leidraad voor het besluitvormingsproces. Het staken 
van de behandeling werd niet beschouwd als gelijk aan de voortgezette behandeling. 
Verkenning van de wensen van de patiënten gebeurde impliciet en de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de beslissing werd niet erg erkend. De belangrijkste 
belemmeringen voor gedeelde besluitvorming waren voorkeuren van zowel patiënten als 
specialisten voor het starten of voortzetten van de behandeling en aannames van artsen over 
weten wat patiënten willen. 

Henselmans et al, 2016 onderzocht in hoeverre patiënten voorkeuren in behandelbeslissingen 
rondom het levenseinde worden meegenomen. Hiervoor is onderzocht in hoeverre patiënten 
(N=41) tijdens consulten voorkeuren en waarden uiten en welk communicatief gedrag 
oncologen (N=13) vertonen om de uitingen bij de patiënten te vergemakkelijken in consulten 
over palliatieve chemotherapie. Patiënten uitten het vaakst zelf behandelvoorkeuren (65% 
van de consulten), en in mindere mate onderliggende waarde (48%) en behandelaspecten 
beoordelen (50%). Uit de opgenomen voorkeursgevoelige fragmenten van de consulten bleken 
deze het meeste door de patiënten te zijn geïnitieerd (42%), in 28% van de gevallen door de 
oncoloog te worden gefaciliteerd en in 30% van de fragmenten werd het voorkeursgevoelige 
fragment door de oncoloog geïnitieerd. Oncologen die in hun consulten meer 
voorkeursgevoelige gesprekken voerden wekten meer empathie en bleken meer 
probleemoplossend. Het onderzoek geeft aan dat gezamenlijk beslissingen op basis van 
uitgesproken voorkeuren en waarden nog geen standaard praktijk is in consulten voor 
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palliatieve chemotherapie. Training van oncologen bij deze essentiële stap van shared 
decision making kan bijdragen aan verbetering.  

Door kunneman et al, 2015, zijn consulten van 33 oncologen bij de behandeling van 
rectumcarcinoom en mammacarcinoom opgenomen en geanalyseerd naar de mate waarin 
tijdens een consult wordt aangegeven dat er een voorkeursgevoelige behandelbeslissing moet 
worden genomen. Deze studie suggereert dat oncologen zelden (in deze studie 3/100 
consulten, 3%) uitspreken dat er een behandelingsbeslissing moet worden genomen in overleg 
over voorkeursgevoelige behandelingsbeslissingen. Daarom realiseren patiënten zich mogelijk 
niet dat voorafgaande (neo-) adjuvante behandeling een haalbare keuze is. Oncologen missen 
een cruciale kans om gedeelde besluitvorming te faciliteren zo concludeert het onderzoek. 
Hoewel deze studie zich niet richt op de palliatieve patiëntencategorie toont deze studie wel 
de mate van gedeelde besluitvorming door oncologen, wat mogelijk ook iets zegt over de 
werkwijze met palliatieve patiënten.  

 

6.2 Initiatieven  

Hierna volgt een uiteenzetting van de gevonden initiatieven. Voor sommige initiatieven is de 
klinische context niet relevant en daarmee zijn deze ook toepasbaar voor de palliatieve 
setting, andere initiatieven zijn specifiek voor de palliatieve setting.  
 

Drie goede vragen campagne 

Drie goede vragen campagne – Patiëntenfederatie Nederland en Federatie medisch 
specialisten. 

- Wat zijn de behandelopties?  

- Wat zijn de mogelijke voordelen en risico’s van deze opties?  

- Wat betekend dat in mijn situatie? 
 
De 3 goede vragen komen oorspronkelijk uit Australië en Engeland. Daar hebben de “ask 3 
questions” campagnes op succesvolle wijze patiënten gestimuleerd mee te praten over hun 
zorg. Patiënten werden door communicatiematerialen zoals posters, folders, video’s en 
informatie op beeldschermen in wachtkamers aangemoedigd om drie simpele vragen aan hun 
arts te stellen. Onderzoek naar de campagnes wees uit dat dit het gewenste effect had. 
Patiënten durfden sneller vragen te stellen en kregen betere informatie. Artsen merkten 
beter informatie op maat te kunnen geven. En de gesprekken duurden niet langer. De 
Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch specialisten hebben de handen inéén 
geslagen om de campagne te vertalen naar de Nederlandse situatie en het succes ook in 
Nederland te realiseren. Binnen het Radboudumc zijn in een pilot de eerste ervaringen 
opgedaan met de Nederlandse 3 goede vragen-campagne. Deze zijn veelbelovend. Alle 
patiënten op de poliklinieken zouden 3 goede vragen ook aanraden aan andere patiënten. 
Patiënten worden zich door de 3 goede vragen bewust dat ze vragen mogen stellen en zelf 
een belangrijke rol hebben in het gesprek met de arts. Bovendien bleek dat de gesprekken 
tussen artsen en patiënten niet langer duurden. Op dit moment is de campagne voor alle 
ziekenhuis in Nederland beschikbaar, steeds meer ziekenhuizen en patiëntenorganisaties in 
Nederland maken gebruiken van de 3 goede vragen. 

 

Campagne “betere zorg begint bij een goed gesprek”  

De campagne richt zich op goede communicatie in de spreekkamer tussen artsen en 
patiënten. Een goed gesprek is belangrijk, omdat op die manier duidelijk wordt welke 
behandeling het beste bij de patiënt past. De campagne heeft twee doelen. Enerzijds artsen 



 

Regionale Oncologienetwerken 10 

en patiënten helpen om samen te beslissen. Anderzijds het verbinden van meerdere, al 
bestaande initiatieven van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en 
ziekenhuizen. Patiëntfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra zijn de campagne gestart eind 2016. In het najaar van 2017 heeft de 
Patiëntenfederatie Nederland aan leden van haar patiëntenpanel gevraagd of ze de 
campagne kenden en wat ze van de campagnemiddelen vonden. Een ruime meerderheid van 
de 1575 respondenten vindt de campagnemiddelen duidelijk, informatief en aansprekend. De 
respondenten beoordeelden de campagne in zijn geheel met een dikke voldoende. De meeste 
mensen vinden dat de campagne het belang van een goed gesprek met een zorgverlener 
overbrengt en patiënten aanzet hun wensen te delen met hun zorgverlener. Een ruime 
meerderheid vindt het goed als zorgverleners de campagne gebruiken om het belang van 
samen beslissen te benadrukken (NPCF, 2017a). 

 

Consultkaarten 

De NFK ontwikkelt op dit moment 6 consultkaarten voor de oncologische zorg voor: 
ovariumkanker, slokdarmkanker, pancreaskanker, borstkanker, en 2 voor blaaskanker. Een 
consultkaart, gebaseerd op de Option Grids, is een beknopte keuzehulp gebaseerd op 
richtlijnen. Op één pagina staan de meest gestelde vragen van patiënten en de antwoorden 
daarop. Consultkaarten kunnen het gesprek tussen de arts en de patiënt in de spreekkamer 
ondersteunen. De consultkaarten worden medio 2018 verwacht. De orde van medisch 
specialisten en patiënten federatie Nederland zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van 
consultkaarten en hebben al voor andere ziektebeelden consultkaarten ontwikkeld. Zie 
www.consultkaart.nl.  

 

Beslist samen! Programma 

10 ziekenhuizen en 2 UMC’s zijn per 1 maart 2017 het implementatieprogramma Beslist 
Samen! gestart. Beslist Samen! is een programma waarin zorgverlener en patiënt samen 
beslissen welke zorg het beste past. De deelnemende ziekenhuizen en UMC’s implementeren 
dit versneld, met subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN). De ontwikkelde kennis 
binnen dit project wordt niet alleen ziekenhuisbreed gedeeld, maar ook met andere 
ziekenhuizen. Er is onder andere een leerplein samen beslissen waar kennis en informatie 
wordt gedeeld. Het project sluit aan op de landelijk campagne ‘Betere zorg begint met een 
goed gesprek’. Vanuit deze campagne wordt veel ondersteunende informatie aangeboden en 
zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar. 

 

Training en e-learning shared decision making 

Verschillende partijen o.a LUMC, AMC, NFU en NFK hebben of zijn bezig met de ontwikkeling 
van trainingen en e-learning voor shared decision making. LUMC heeft eerder een e-learning 
ontwikkeld voor professionals, zowel een versie voor de oncologie als een generieke versie. 
De NFK heeft de door LUMC ontwikkelde e-learning geëvalueerd en het patiënten perspectief 
er aan toegevoegd. Er bestaan plannen om deze door te ontwikkelen voor tumor specifieke 
zorg en palliatieve zorg. Het AMC biedt fysieke trainingen aan en ontwikkelt op dit moment 
een e-learning voor patiënten en het verkorten van e-learning voor professionals. De e-
learnings worden zowel voor eigenstandig gebruik als voor blended learning (in combinatie 
met training) aangeboden. Ook op veel andere plaatsen worden trainingen gegeven. 

 

Grip studie 
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Mensen die de diagnose kanker krijgen, hebben in diverse onderzoeken aangegeven meer 
contact te willen met hun huisarts De GRIP-studie onderzoekt hoe dit contact met de huisarts 
het best opgezet kan worden en hoe patiënten deze aangepaste zorg ervaren. De GRIP-studie 
wordt sinds april 2015 uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht 
en het UMC Cancer Center, samen met regionale huisartsen en patiëntenorganisatie NFK. 
Resultaten worden begin 2018 verwacht.  

 

Kies Gerust op maat - Evaluatie en optimalisatie van het Kies Gerust 
gesprek voor verschillende doelgroepen 

De GRIP studie richt zich op de evaluatie van gestructureerde eerstelijnszorg bij patiënten 
met kanker (primaire uitkomstmaten: zorggebruik en tevredenheid met zorg). De interventie 
behorend bij het GRIP onderzoek bestaat onder andere uit een “Kies Gerust gesprek” bij de 
huisarts (bij GRIP “Time Out consult” genoemd) tussen diagnose en behandelkeuze. Tijdens 
het “Kies Gerust gesprek” wordt stilgestaan bij de diagnose en wordt ondersteuning geboden 
bij de keuzes die ten aanzien van therapie gemaakt gaan worden in de tweede lijn. Een 
kwalitatieve evaluatie van het Kies Gerust gesprek heeft plaatsgevonden. Aan de hand van 
deze evaluatie is er een nieuw format van het Kies Gerust gesprek ontwikkeld. Om te 
onderzoeken of dit nieuwe format aansluit bij de praktijk en de wensen van de gebruikers 
wordt het nieuwe format in onderzoek setting geïmplementeerd. 

 

Pilot Time-out gesprekken met huisarts  – Quartz - Elkerliek ziekenhuis 

In samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis en de RHV Helmond heeft transmuraal centrum 
Quartz in het kader van shared decision making de pilot “time-out gesprek” door de huisarts 
gehouden. In deze pilot hebben 40 patiënten met longtumoren stadium IV en patiënten met 
gastro-intestinale tumoren waarbij een palliatieve behandeling wordt nagestreefd een time-
out gesprek bij de huisarts aangeboden gekregen. Het Time-out gesprek vindt plaats nadat 
het MDO heeft plaatsgevonden en de patiënt en de huisarts zijn geïnformeerd over het 
behandelvoorstel door de medisch specialist in het ziekenhuis. In het time-out gesprek had 
de huisarts een coachende rol. Kennis over de details van de verschillende behandelingen 
waren niet het belangrijkste doel, er werd ingegaan op de bezinningsvraag: ‘Wat is voor de 
patiënt in deze fase van zijn leven belangrijk, wat is voor deze patiënt de juiste keuze’? In 
het gesprek werd ook ingegaan op de Drie Goede Vragen campagne. Een week na het gesprek 
met de huisarts werd het definitieve behandelplan met de medisch specialist besproken.  

De evaluatie van de pilot laat zien dat zowel patiënten, huisartsen en medisch specialisten 
tevreden zijn met het Time-out gesprek. Patiënten hebben in de meeste gevallen alle 
relevante informatie reeds via de specialist ontvangen. Het primaire doel van het Time-out 
gesprek was echter niet om de patiënt te informeren, maar juist om het gesprek met de 
huisarts aan te gaan om deze informatie nog eens rustig te kunnen overdenken. Patiënten 
gaven aan het fijn te vinden dat de huisarts goed op de hoogte is van hun persoonlijke 
situatie en ook de bevestiging van de huisarts te krijgen dat deze achter de gemaakte keuze 
staat. Zowel de huisartsen als medisch specialisten zijn van mening dat het Time-out gesprek 
bijdraagt aan de gezamenlijke besluitvorming. 

Een knelpunt dat naar voren is gekomen uit de vragenlijsten en interviews is de financiering 
van de gesprekken. De tijd die nodig is ter voorbereiding van het Time-out gesprek en het 
voeren van het gesprek staan niet in verhouding tot de huidige vergoeding. In de toekomst zal 
mogelijk samen met zorgverzekeraar CZ gekeken kunnen worden naar een passende 
oplossing. 

 

Project Time-out en gedeelde besluitvorming bij borstkanker 
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Voor dit project zijn 6 ziekenhuizen in de regio Utrecht gestart met het implementeren van 
gedeelde besluitvorming. Zodat samen met de patiënt (en naasten) zo goed mogelijk 
beslissingen worden genomen in het behandelproces van borstkanker. In dit project zijn 
tachtig diagnose- en behandeladvies gesprekken in de ziekenhuizen opgenomen, geanalyseerd 
en ter reflectie voorgelegd aan zorgteams. Zorgteams hebben hun zorgproces geëvalueerd, 
aangepast en een verbeterinterventie (opname gesprekken met feedback, scholing, tools, 
zakkaartjes, ideaal zorgproces patiënt) toegepast. De eerste resultaten laten zien dat de 
mate van gedeelde besluitvorming is gestegen, de betrokkenheid van de patiënten in het 
besluitvormingsproces is ook gemeten, de resultaten hiervan worden op dit moment 
onderzocht. Wel is bekend dat ziekenhuizen bewuster de stappen van besluitvorming in de 
consulten verwerken, waarvoor soms extra consulten worden ingezet en patiënten erop 
wijzen dat zij tijd hebben om een goed besluit te nemen. In 2018 wordt dit concept nogmaals 
in 5 ziekenhuizen uitgevoerd bij borstkankerpatiënten. Tevens zal een dergelijk project 
plaatsvinden in 2 ziekenhuizen bij long en/of darmkankerpatiënten.  

 

Citrien project UMCG: patiëntvoorkeuren in MDO.  

De in het UMCG ontwikkelde werkwijze, waarbij informatie over de wensen en de mate van 
kwetsbaarheid van de patiënt worden meegewogen bij de totstandkoming van een passend 
behandeladvies in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) is in pilot verband in het MCN 
gynaecologie geïmplementeerd. In vier ziekenhuizen in Noord Oost Nederland is de nieuwe 
werkwijze toegepast in de dagelijkse zorg voor oudere patiënten met eierstok- of 
baarmoederkanker. Tijdens de pilot is gekeken naar het effect op de behandeladviezen en de 
haalbaarheid van de implementatie in een bestaand zorgpad. Ook zijn de ervaringen van de 
betrokkenen, patiënten en zorgverleners (verpleegkundigen, gynaecoloog oncologen, 
internisten ouderengeneeskunde) onderzocht. De eerste resultaten van het project 
“patiëntvoorkeuren in het MDO” zijn beschikbaar. 

In de pilot zijn 16 patiënten geïncludeerd. Bij iets meer dan een derde van geïncludeerde 
patiënten leidde het meewegen van informatie over de wensen en de mate van 
kwetsbaarheid van de patiënt tot een ander en/of aanvullend behandeladvies. Het andere of 
aanvullende behandeladvies varieerde van geen operatie in plaats van wel een operatie tot 
preventieve maatregelen t.b.v. een soepel verloop van het behandeltraject voor de patiënt, 
zoals delierpreventie of extra begeleiding bij chemotherapietraject in het ziekenhuis zo dicht 
mogelijk bij de patiënt.  

Het belangrijkste wat patiënten merkten van de nieuwe werkwijze was het uitgebreide 
gesprek met de verpleegkundige om in kaart te brengen wat belangrijk voor de patiënten is 
in hun leven, wat  ze willen en wat ze kunnen (het niveau van functioneren op somatisch, 
psychisch, sociaal en functioneel gebied). Patiënten vonden dit een prettig gesprek en 
tegelijkertijd soms moeilijk. Nadenken over wat belangrijk voor je is in het leven doe je niet 
dagelijks en is daardoor soms confronterend. Alle patiënten aan wie we de vraag stelde of ze 
deze werkwijze zouden aanbevelen aan anderen antwoordden positief. 

De resultaten t.a.v. de praktische haalbaarheid en de ervaring van zorgverleners worden op 
dit moment verzameld. Het laatste kwartaal van 2017 stond in het teken van de evaluatie 
van het project en formuleren van een advies hoe verder binnen het MCN gynaecologie 
Noordoost Nederland en daarbuiten dit wordt begin 2018 verwacht.  

 

Citrien Project LUMC: Ontwikkeling basisgegevens set voor het 
oncologisch MDO 

Binnen het Citrien-project basisgegevens set oncologisch MDO wordt gedefinieerd welke 
ziekte overstijgende gegevens bij de eerste bespreking van een patiënt in een oncologisch 
MDO helpen een beter beeld te krijgen van de patiënt achter de ziekte om middels gedeelde 
besluitvorming te komen tot meer op het individu toegespitste behandeling. In de MDO 
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setting is het niet haalbaar / wenselijk om de resultaten van een uitgebreid assessment te 
tonen, maar wel om aan te geven binnen welke domeinen (zoals voedingsstatus en cognitieve 
status) er problemen zijn. Deze kunnen na verdere uitdieping meegenomen worden in het 
proces van gedeelde besluitvorming. 

 

Pas-op-de-plaats-gesprek 

Het netwerk palliatieve zorg noord en oost Friesland gebruikt het pas op de plaats gesprek 
waarbij een rustpauze van ongeveer 2 weken wordt ingelast, na het moment van palliatieve 
markering door de oncoloog in MC Zuiderzee. In die periode gaat de casemanager palliatieve 
zorg op basis van de methodiek van “Zo wil ik leven!” in gesprek met de cliënt. 
zowilikleven.nu  

 

OPTion studie 

De OPTion studie onderzoekt bij oudere patiënten (70 jaar en ouder) met uitgezaaide kanker 
middels de visuele gesprekshulp OPT (Outcome Prioritization Tool) welke doelen van de 
behandeling zij het belangrijkste vinden. Het OPT-gesprek moet zorgen voor de huisarts meer 
betrokken wordt in de fase tussen de diagnose van niet (meer) curatieve maligniteit en het 
vaststellen van het behandelplan. Het De initiatiefnemers verwachten dat het OPT-gesprek 
een goede eerste stap kan zijn voor de palliatieve begeleiding. Er wordt onderzocht of praten 
met de huisarts over hun voorkeuren helpt bij het meebeslissen over de behandeling. De 
OPTion-studie is een gerandomiseerde gecontroleerde trial die wordt uitgevoerd in 
verschillende huisartsen praktijken in het noorden van Nederland. 

De OPT (Outcome Prioritization Tool) is een gesprekshulp om behandeldoelen duidelijk te 
maken. Het is een kaart met vier visueel analoge schalen die elk een behandeldoel 
weergeven:  

- Levensverlenging 

- Onafhankelijkheid bewaren 

- Verminderen of wegnemen van pijn 

- Verminderen of wegnemen van andere symptomen 
Door een plaats op deze schaal te kiezen drukt de patiënt zijn waardering uit voor het 
betreffende doel en brengt een rangorde aan in de doelen. 

Op dit moment loopt de OPTion-studie nog en zijn er daarom nog geen resultaten te 
vermelden. 

Van een eerdere studie in dezelfde setting maar dan onder oudere patiënten met 
multimorbiditeit en polyfarmacie zijn wel resultaten beschikbaar. Daaruit blijkt dat 92% van 
de deelnemers de virtuele gesprekshulp OPT begrijpelijk vond en 55% daarmee ook makkelijk 
prioriteiten tussen gezondheidsuitkomsten kon stellen. Het werken met de OPT zorgde voor 
een nieuwe werkwijze van de huisartsen, maar gaf hen wel beter inzicht in de voorkeuren 
van de patiënt voor uitkomsten van de behandeling. Patiënten en huisartsen gaven aan dat er 
een specifieke reden moest om de voorkeuren te bespreken middels OPT, zoals (verwachte) 
achteruitgang van de gezondheidstoestand. De OPT lijkt veelbelovend in het uitlokken van 
voorkeuren van de patiënt, maar was op het moment van onderzoek nog niet geschikt voor 
routinematige medicatiebeoordeling. Verdere optimalisatie is nodig voordat het routinematig 
kan worden ingezet.  

 

Expert panel VUmc 

Binnen het Citrien Programma Naar regionale oncologienetwerken bestaat het project 
expertpanel. Het VUmc heeft o.a. onderzocht hoe patiënten staan tegenover de inzet van het 
expertpanel. Ze bevroegen in een focusgroep patiënten die in een regionaal ziekenhuis 
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behandeld zijn voor colorectaal carcinoom én zijn doorverwezen naar VUmc voor behandeling 
van metastasen in de lever.   

Op de vraag wie de patiënt het liefste als aanspreekpunt heeft en wie hen de diagnose mee 
zou moeten delen (huisarts, specialist in de regio, specialist in een universitair medisch 
centrum, casemanager) kwam geen unaniem antwoord. Daarin willen patiënten dus ook in 
kunnen kiezen. Wel is het hebben van één aanspreekpunt van groot belang. 

Aan de focusgroep deelnemers werd gevraagd hoe zij het advies van een expertpanel het 
liefste teruggekoppeld zien: wil men een unaniem advies krijgen of is de patiënt benieuwd 
naar de mening van alle expertpanel leden? De meeste patiënten geven aan dat ze graag alle 
informatie ontvangen, zodat ze zelf een weloverwogen beslissing kunnen nemen. 
Tegelijkertijd is men van mening dat de arts de patiënt goed genoeg moet kennen om in te 
schatten hoeveel informatie hij/zij moet delen. 

De resultaten zijn gebaseerd op één focusgroep bijeenkomst. De projectgroep organiseert 
nog een focusgroep bijeenkomst om de uitkomsten te vergelijken. 

 

Onderzoek ‘In gesprek over de behandeling’ 

Chemotherapie kan de klachten van patiënten met ongeneeslijke kanker verlichten en het 
leven verlengen. Maar de behandeling kan ook belastend zijn en bijwerkingen hebben. Die 
voor- en nadelen moeten worden afgewogen, wat vraagt om gedeelde besluitvorming. 
Gedeelde besluitvorming over palliatieve chemotherapie vindt nog onvoldoende plaats. 

Het doel van het project is om zowel de oncoloog als de patiënt te helpen bij het voeren van 
gesprekken over de behandeling. De onderzoeksgroep van het AMC ontwikkelden voor 
patiënten een ‘Gesprekswijzer’; een brochure die patiënten kunnen gebruiken om een 
consult over de behandeling voor te bereiden. Voor de ontwikkeling van de Gesprekswijzer 
kregen ze advies van verplegers, oncologen, onderzoekers, patiënten, hun partners en 
mensen die naasten verloren hebben aan kanker. De brochure bevat vragen die patiënten aan 
de oncoloog kunnen stellen, en vragen die ze zichzelf kunnen stellen over welke behandeling 
bij hen zou passen. De helft van de deelnemende patiënten krijgt de Gesprekswijzer, de 
andere helft niet.  

Voor oncologen ontwikkelden ze een training gericht op de benodigde 
communicatievaardigheden in gesprekken over de behandeling. De helft van de oncologen 
kreeg zo’n training in ‘Gedeelde Besluitvorming’, de andere helft niet. De training werd goed 
ontvangen. Volgens de deelnemende oncologen bood de training nieuwe perspectieven en 
praktische oefening.  

Op dit moment wordt gekeken in zeven ziekenhuizen of de Gesprekswijzer en de 
communicatietraining de gesprekken verbeteren. Het doel van dit project is ervoor te zorgen 
dat de patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming over de behandeling, om zo de 
autonomie en de kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker te bevorderen.  

Het onderzoek is in het voorjaar van 2016 gestart. Er doen bijna 200 patiënten mee. Of de 
Gesprekswijzer en de communicatietraining effect hebben op de gesprekken tussen patiënten 
en oncologen, is pas in 2018 bekend. 

Wat al wel bekend is, is dat de training effect had op de communicatievaardigheden van 
oncologen in consulten met een acteur die zich voordeed als patiënt. De training had een 
groot en significant positief effect op de mate van gedeelde besluitvorming in de 
gestandaardiseerde simulatieconsulten. Ook verbeterden de algemene 
communicatievaardigheden van oncologen. 

 

Citrien project Erasmus MC: zorginformatie bouwsteen palliatieve zorg 
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Het Citrien project ‘zorginformatie bouwstenen palliatieve zorg’ heeft vastgesteld hoe de 
palliatieve fase zich onderscheidt van de voorgaande fasen in het zorgdossier. De bouwstenen 
palliatieve zorg beschrijven een set aan gegevens welke noodzakelijk zijn voor de optimale 
zorg voor de palliatieve oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn. Gedurende het project 
is afstemming geweest met dit project om gedeelde besluitvorming ook op te nemen in de 
dossiervoering. Keuzes en waarde van de patiënt zouden daardoor niet steeds opnieuw 
uitgevraagd hoeven worden, wel kan hier op terug gevallen worden om na te vragen of deze 
nog steeds van toepassing zijn voor de patiënt. De set is gekoppeld aan de basisgegevens set 
zorg welke in de (nabije) toekomst in de elektronische patiënten dossiers van alle 
ziekenhuizen wordt geïmplementeerd. Dit moet er voor zorgen dat informatie makkelijker en 
betrouwbaarder doorstroomd en herbruikbaar is in de verschillende fase van het zorgproces 
van de patiënt.  

 

Citrien project UMCG: Proactief digitaal palliatief zorgplan 

Het inzetten van proactieve zorgplanning als palliatieve zorg nodig is, zorgt ervoor dat elke 
betrokken zorgverlener op de hoogte is. Van de wensen en mogelijkheden van de patiënt, 
maar ook van mogelijke ziekte- en sterfscenario’s. Dit kan bijdragen om te voorkomen dat 
een patiënt in zijn laatste levensfase naar het ziekenhuis wordt gebracht, terwijl hij thuis 
wilde sterven of dat een huisarts niet weet hoe hij moet handelen wanneer een patiënt een 
complicatie krijgt.  

In een proactief zorgplan van een patiënt staat of een ziekenhuisopname nog gewenst is, of 
dat de patiënt in alle gevallen thuis wil blijven. Ook staat hierin informatie over de wensen 
van de patiënt rondom reanimatie, euthanasie of palliatieve sedatie. Daarnaast worden in 
het zorgplan problemen vermeld waarmee de patiënt thuis te maken kan krijgen, zoals meer 
pijn, een darmafsluiting of benauwdheid. Mét advies van de specialist hoe daarmee om te 
gaan en zijn contactgegevens voor noodgevallen. De bedoeling is dat de patiënt het zorgplan 
altijd bij zich heeft. 

Het project Citrien project Proactief digitaal palliatief zorgplan van het UMCG heeft tot doel 
het zorgplan te digitaliseren en de regie bij de patiënt te leggen. De basis van het zorgplan is 
de dataset palliatieve zorg welke tijdens het zorgproces van de patiënt wordt gevuld. Het is 
de bedoeling dat het digitaal proactief zorgplan geplaatst wordt in de PGO (Persoonlijke 
Gezondheids Omgeving) van de patiënt.   

Het digitaliseren van het zorgplan blijkt buiten de technische vraagstukken niet de grootste 
uitdaging, wel het proactief openstellen van het zorgplan en de regio over het plan bij de 
patiënt. Het palliatieve zorgplan wordt pas heel laat in het zorgproces opgesteld waardoor 
het er niet meer echt gesproken kan worden over proactief. De Palliatieve fase moet 
duidelijk onderscheiden worden. In 2018 start een pilot om het zorgplan bij de patiënt thuis 
bij te houden en aan te vullen zodat de patiënt zelf de regie heeft zijn palliatief zorgplan. 
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6.3 Perspectieven 

Hieronder worden de perspectieven van de patiënt, medisch specialist en huisarts 
uiteengezet ten aanzien van time-out en shared decision making. 
  

Patiënt 

De Patiëntenfederatie Nederland heeft in augustus 2017 de resultaten van de nieuwe 
meldactie samen beslissen gepubliceerd (NPCF, 2017). Het is een vervolg op de eerdere 
meldactie uit 2014. Uit de meldactie blijkt dat de behoefte aan samen beslissen 
onverminderd hoog is. Van de 7884 deelnemers heeft 94% de behoefte om samen te beslissen 
met hun zorgverlener. In de praktijk is er nog lang niet altijd sprake van samen Beslissen. Het 
voorleggen van meerdere mogelijkheden is een belangrijke randvoorwaarde voor samen 
beslissen. In 48% van de gevallen bleek dat er geen of slechts één mogelijkheid voorgelegd is 
door de zorgverlener. Hoewel dit percentage is gedaald ten opzichte van de meldactie in 
2014 (63%) blijft dit een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

Figuur 1: Bron NPCF (2017): Wilt u Samen Beslissen met uw zorgverlener? (n=7851) 

 
In de zorg bij ongeneeslijke aandoeningen en/of levenseinde is het belangrijk oog te hebben 
voor de situatie en de wensen van de patiënt. De verwachte impact van de keuzes zijn 
tenslotte groot. Mensen met een levensbedreigende aandoening (N=996, waarvan 104 
patiënten en 892 naasten) maken deel uit van de groep respondenten die aangeeft het 
sterkst behoefte te hebben aan samen beslissen. Onder hen geeft 20% aan onderwerpen te 
hebben gemist in het gesprek met de zorgverlener. Het onderwerp dat het meeste werd 
gemist, is de optie van niet meer behandelen. Van alle deelnemers met een ongeneeslijke 
aandoening gaf iets minder dan de helft aan dat dit besproken was met de zorgverlener. Hier 
is meer aandacht voor nodig zodat de uiteindelijke beslissing voldoende aansluit bij de 
situatie en persoonlijk voorkeuren. Nu gaf 15% van de deelnemers aan dat de uiteindelijke 
beslissing niet aansloot op hun wensen.  

Daarnaast zijn respondenten gevraagd met welke zorgverleners zij voornamelijk willen samen 
beslissen. Hieruit kwam naar voren dat zij dit vooral met de huisarts (88%) en de medisch 
specialist (85%) willen doen.  

B-force is onderdeel van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en doet online metingen 
naar patiëntervaringen over specifieke onderwerpen. In augustus 2017 hebben ruim 700 
(ex)borstkankerpatiënten, leden van de BVN en website-bezoekers, hun ervaring gedeeld over 
de besluitvorming over het al dan niet ondergaan van een behandeling met chemo-, anti-
hormonale- en/of immunotherapie.  
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Op de vraag “hebben gesprekken met de arts ervoor gezorgd dat er ee
is gemaakt?” laten de resultaten zien dat het soort behandeling hierbij nauwelijks verschil 
maakt. Wat wel opvalt is dat de ervaringen zeer uiteenlopen. Ongeveer een kwart geeft aan 
dat alles (bijna) al bepaald was, ongeveer vier op de
van overleg en een weloverwogen keuze voor behandeling(en).

Op de vraag welke manieren van informatievoorziening en begeleiding bij de medisch 
oncologische behandeling is toegepast in het ziekenhuis waar de (ex)borst
onder behandeling is/was zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

 

Figuur 2: B-force meting augustus 2017

 
Informatie over de behandeling zelf werd het meest gegeven en hier was ook behoefte aan 
(duur, bijwerkingen, hoeveel baat). De rode balken laten steeds zien wanneer er niet wordt 
of werd voldaan aan een informatie
helft (49%) geen informatie over mogelijke gevolgen op langere termijn heeft gekre
kreeg geen lijst waarop bijwerkingen bijgehouden konden worden om deze te bespreken, 
maar had daar wel behoefte aan, een kwart had hier geen behoefte aan. Over begeleiding bij 
beslissen om wel of geen behandelingen te starten of juist (tussentijds
ervaringen en voorkeuren verdeeld. Voor alle genoemde informatie
begeleidingsmogelijkheden, is het zelden zo dat deze wel is gegeven maar er geen behoefte 
aan was (de oranje balk). 

 

Time-out 

Uit de B-force (B-force, 2016) 
patiënten een time-out willen. 

Ruim driekwart (78%) was het (helemaal) eens met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat de 
behandeling zo snel mogelijk plaatsvindt’ en achteraf is dat 63%. Snel behandeld willen 
worden blijft voor de meerderheid van belang. Bijna eendere (31%) vond het destijds 
belangrijker om de ruimte te nemen voor verwerking en het wikken en wegen van voor
nadelen van behandelopties dan de snelheid waarmee de behandeling gestart werd. Nu 

Op de vraag “hebben gesprekken met de arts ervoor gezorgd dat er een weloverwogen keuze 
is gemaakt?” laten de resultaten zien dat het soort behandeling hierbij nauwelijks verschil 
maakt. Wat wel opvalt is dat de ervaringen zeer uiteenlopen. Ongeveer een kwart geeft aan 
dat alles (bijna) al bepaald was, ongeveer vier op de tien geven juist aan dat er sprake was 
van overleg en een weloverwogen keuze voor behandeling(en). 

Op de vraag welke manieren van informatievoorziening en begeleiding bij de medisch 
oncologische behandeling is toegepast in het ziekenhuis waar de (ex)borst
onder behandeling is/was zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: 

force meting augustus 2017 
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achteraf is dat de helft (50%). Er vindt dus een verschuiving plaats in de ervaring achteraf, 
waarin meer tijd voor nadenken gewenst is, 

Ondervraagden geven aan dat in de ideale situatie minimaal twee gesprekken in het 
ziekenhuis gewenst zijn. Een gesprek met de diagnose en behandelopties, dan tijd om 
aanvullende informatie op te zoeken
bereiden. Deze tussenpauze wordt ook wel ‘time out’ genoemd.
het ziekenhuis om behandelopties en plan met specialist door te nemen en tot verder besluit 
te komen 
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gevolgen. Wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender? 
Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een 
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voorgenomen behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de patiënt zo’n 
behandeling nog wil en of dat realistisch is? Over wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt en 
met welke zorg dit het best te bereiken is? Het KNMG-rapport (KNMG, 2015) beschrijft 
mechanismes die overbehandeling veroorzaken, met als gevolg een te kort aan aandacht voor 
kwaliteit van leven en andere keuzes dan door behandelen. Ook beschrijft het maatregelen 
die kunnen helpen de mechanismen te doorbreken om tot passende zorg te komen. Één van 
de maatregelen is samen beslissen en besluitvorming verbeteren.  

Het document “Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland – Opmaat naar een 
onderzoeks/innovatieprogramma Samen beslissen” welke in 2016 in opdracht van ZonMw is 
opgesteld, beschrijft bevindingen uit de praktijk en de literatuur over knelpunten en 
strategieën voor toepassing van samen beslissen vanuit het perspectief van patiënten en 
zorgprofessional. Hierna volgt een passage uit dit document met het perspectief van de 
cliënt.  

 
Cliënt 
Aan de kant van de cliënt speelt onder meer dat deze niet altijd beseft dat er meer dan één 
behandeloptie is, een te optimistische verwachting heeft van het effect van de behandeling, 
niet weet wat Samen beslissen precies is, of voldoende gezondheidsvaardigheden ontbeert 
(Van der Weijden 2015). Uiteindelijk is de mate waarin iemand zelf betrokken wil zijn bij de 
besluitvorming het meest bepalend. Deze motivatie varieert omdat deze afhankelijk is van de 
context, kan verschillen per type beslissing, en afhangt van de mate waarin de cliënt te 
horen krijgt dat er een keuze is. Er is geen duidelijkheid over op welke wijze leeftijd, 
etniciteit, geslacht, opleidingsniveau en sociaaleconomische status de mate van participatie 
bij besluitvorming beïnvloeden (Faber 2013). Echter, ook cliënten met lagere 
gezondheidsvaardigheden kunnen effectief participeren in de besluitvorming, als ze 
voldoende support en coaching krijgen (Coulter 2010). Door het NIVEL is veel naar 
communicatie tussen cliënten en zorgverleners gekeken. Mensen met een lager 
opleidingsniveau rapporteren in de regel minder positieve ervaringen op dit gebied. 
Interessant zijn bijvoorbeeld de belemmeringen die de cliënt rapporteert: ‘niet lastig willen 
zijn’, ‘denken dat er te weinig tijd is’ en ‘vragen komen pas achteraf op’ zijn het meest 
prominent (Henselmans 2014). Als laag gezondheidsvaardige mensen vooraf (!) wordt 
gevraagd of zij zelf willen beslissen, willen zij minder snel zelf een gezondheidsbeslissing 
nemen (Rademakers 2014). Een review naar Samen beslissen bij laag gezondheidsvaardige 
mensen geeft aanwijzingen dat het effect op deze groep groter is dan voor hoger opgeleiden 
(Durand 2014). Ook blijkt dat kwetsbare ouderen en mensen met mentale beperkingen in 
staat zijn Samen beslissen toe te passen, en dat zij deze manier van besluitvorming ook 
waarderen (Perestelo-Perez 2011). 

Belangrijkste bevorderende factor van Samen beslissen bij de cliënt is of deze gemotiveerd is 
om actief aan het gesprek deel te nemen en zich erop voor te bereiden (Edwards 2009). Er 
zijn diverse methodieken voor het goed voorbereiden van cliënten op gesprekken met hun 
zorgverlener, dit wordt ook wel “question prompting” genoemd. De Patiëntenfederatie 
Nederland en het Radboudumc hebben onderzoek opgezet met drie ‘goede’ vragen die een 
cliënt kan stellen in de spreekkamer (www.3goedevragen.nl; 
https://www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen/). De vragen zijn afgeleid uit 
onderzoek, dat aanwijzingen gaf dat cliënten hierdoor actiever in een gesprek participeren 
(Shepherd 2011): 

- Wat zijn mijn mogelijkheden? 

- Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 

- Wat betekent dat in mijn situatie? 
Aanvullend wordt er in de interviews op gewezen dat cliënten, net als zorgverleners, vaak 
onbewust onbekwaam zijn. Dit kan veranderen door cliënten beter te informeren, meer te 
betrekken, keuzehulpen te laten gebruiken. Bij de inzet van keuzehulpen als instrument om 
de patiënt te helpen, worden ook kritische kanttekeningen gemaakt. Zo kan de indruk 
worden gewekt dat Samen beslissen per se de inzet van keuzehulpen vraagt (met andere 
woorden: Samen beslissen = gebruik keuzehulpen) (Joseph-Williams 2014). Er kan Samen 
beslissen plaatsvinden zonder keuzehulp, misschien zelfs wel beter. Is de zorgverlener niet 
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de beste keuzehulp? Ook is het de vraag of een keuzehulp echt tot Samen beslissen leidt. Een 
cliënt kan een keuzehulp thuis invullen, en het daarbij laten. De keuzehulp is dan een goede 
manier om informatie op een rij te zetten, maar het is geen Samen beslissen. Een ander 
bezwaar is de toepassing van keuzehulpen in de praktijk. Volgens Elwyn blijkt de 
implementatie van keuzehulpen complex, met als gevolg dat professionals de ontwikkelde 
keuzehulpen onvoldoende inzetten tijdens de gesprekken met hun patiënten. Voor zowel 
cliënten als professionals wordt verder opgemerkt dat we te weinig weten van hun gedrag en 
de complexiteit van het proces hoe beslissingen genomen worden. Welke (on)bewuste 
prikkels hebben welk effect op besluitvorming en communicatie? Hoe werken mechanismen 
van framing en hoe verwerken mensen risico’s en emoties als het gaat om belangrijke 
beslissingen? Dit is nog onvoldoende bekend, terwijl dit voor Samen beslissen heel belangrijk 
is. 

 

Huisarts 

NHG-standpunt: 
Volgens het NHG-standpunt Oncologische zorg in de huisartsen praktijk (NHG, 2014) kan de 
huisarts het proces van gedeelde besluitvorming bij uitstek ondersteunen. Een ambitie 
volgens de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 (LHV-NHG, 2012) is om de eigen inbreng van de 
patiënt in het zorgproces te bevorderen en de gids- en coördinerende functie van de huisarts 
(ook na verwijzing) te versterken voor patiënten die dat nodig hebben. Betrokkenheid van de 
patiënt kan bijdragen aan gedeelde besluitvorming en ondersteunt ook de stimulering van 
zelfmanagement van de patiënt.  

Vanuit het oogpunt van continuïteit is het wenselijk dat de huisarts tijdens de verwijzing 
actief contact houdt met de patiënt en dat contact continueert nadat kanker is vastgesteld. 
Dit gebeurt dikwijls wel, maar niet altijd in een gestructureerde vorm. Voor de patiënt is 
kanker een diagnose die veel vragen en onzekerheden met zich meebrengt. De huisarts heeft 
een belangrijke rol bij de opvang van de patiënt en zijn naasten na de diagnose, en bij de 
begeleiding in het vervolgtraject.   

Als de huisarts vanaf het begin van de ziekte betrokken is bij de kankerbehandeling in het 
ziekenhuis is het ook makkelijker en vanzelfsprekender om de patiënt en zijn naasten in de 
palliatieve zorg te blijven ondersteunen. Uit ervaring weet de NHG dat een gesprek met de 
huisarts nadat kanker is vastgesteld voorziet in de behoefte van de patiënt. Uit interviews 
weet het dat patiënten niet alleen wensen maar ook verwachten dat hun behandelaars in de 
tweede en eerste lijn samenwerken en elkaar over en weer goed informeren. Tevens wordt 
dit onderschreven in het onderzoek dat het NIVEl heeft uitgevoerd naar 
ondersteuningsbehoeften van (ex-)kankerpatiënten en de rol van de huisarts (Zegers et al, 
2010). 

Aanbevolen wordt daarom dat de huisarts bij verwijzing de patiënt proactief vraagt een 
afspraak te maken voor een vervolgconsult of telefonisch contact op te nemen bij een 
diagnose met belangrijke consequenties. Dit consult biedt de gelegenheid om samen stil te 
staan bij de ingrijpende en vaak plotselinge diagnose van kanker en de consequenties 
daarvan. De huisarts zou daarnaast moeten nagaan of de patiënt de informatie van het 
ziekenhuis heeft begrepen. Daarbij kan de huisarts aangeven hoe hij de patiënt kan 
ondersteunen bij zijn keuze voor (de plaats van) de oncologische behandeling. Dit biedt de 
patiënt gelegenheid om een pas op de plaats te maken en op basis van de informatie van het 
ziekenhuis. Bij eventuele preferentiegevoelige beslissingen in het behandelplan van het 
ziekenhuis kan de huisarts de verschillende opties met de patiënt, inclusief de voor- en 
nadelen op korte en lange termijn op een rij zetten en de voorkeuren, verwachtingen en 
zorgen van de patiënt verkennen om hem of haar te ondersteunen om een weloverwogen 
besluit te nemen. Zo mogelijk gebruikt de patiënt hierbij keuzehulpen. De huisarts vraagt zo 
nodig nadere informatie aan de specialist en/of begeleidt de patiënt bij zijn voorbereiding 
van een gesprek met de specialist over het behandelplan. 
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Focusgesprek huisartsen: 
In een focusbijeenkomst met 7 huisartsen uit de regio Eindhoven is hen gevraagd naar hoe en 
op welk moment time-out gesprekken en shared decision making kan worden ingezet bij 
palliatieve kankerpatiënten.  
Uit het focusgesprek komt naar voren dat huisartsen voor zichzelf zeker een rol weggelegd 
zien in het besluitvormingsproces met de patiënt. De oncoloog in het ziekenhuis zou de 
patiënt en huisarts kunnen informeren na diagnose / slechtnieuwsgesprek en de patiënt te 
attenderen op de mogelijkheid beslissingen met de huisarts te overleggen en te exploreren 
wat past bij mijn en mijn levenssituatie. De huisarts geeft aan de patiënt beter te kennen en 
hierdoor met hem het gesprek van wikken en wegen te kunnen voeren. Huisartsen geven aan 
graag medische informatie te krijgen over de behandelopties. Wat zijn de kansen van een 
behandeling, wat levert het op voor de patiënt wat zijn de risico’s. Korten lijnen tussen 
medisch specialisten en huisartsen zijn daarom belangrijk. Huisartsen zouden graag voor hun 
patiënten deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO) om zo tot een passend 
behandelplan te komen. Op dit moment voorzien de faciliteiten niet in de randvoorwaarden 
om als huisarts deel te nemen. Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat communicatie 
naar de patiënt toe tijdig en realistisch is. Soms heeft de huisarts al een uitslag voordat de 
patiënt die heeft. Ook komt het voor dat patiënten palliatief behandeld word, de tumor 
kleiner wordt en de patiënt opnieuw hoop op genezing krijgt. Het is belangrijk dat er een 
realistisch beeld van de mogelijkheden wordt gegeven. De samenwerking van de medisch 
specialist en de huisarts zou volgens de bevraagde wat meer vloeiend mogen. Na diagnose is 
de huisarts op dit moment weinig betrokken, in het laatste deel van het zorgtraject is de 
medisch oncoloog weinig betrokken. Deze overgang zou minder abrupt moeten, zodat de 
patiënt zowel de huisarts als zijn medisch specialist kan raadplegen rondom beslissingen in 
het behandelproces.  
 
Besluitvorming behoeft huisarts bij ontwikkeling keuzehulp prostaatkanker - MAASTRO Clinic 
MAASTRO Clinic ontwikkelt keuzehulpen voor oncologische patiënten. In de ontwikkeling van 
de keuzehulp prostaatkanker is het prototype o.a. door de huisartsen geëvalueerd. De 
evaluatie had tot doel de besluitvormingsbehoefte van patiënten vanuit het oogpunt van de 
huisarts in kaart te brengen. Hiervoor zijn 8 huisartsen geïnterviewd en hebben zij een 
vragenlijst ingevuld (Bloemen, 2016). Het betrof een keuzehulp voor de curatieve setting, de 
besluitvormingsbehoefte van de patiënt door de ogen van de huisarts zoals beschreven in dit 
onderzoek is mogelijk ook aan de orde in de niet-curatieve setting.    
De huisartsen geven aan dat patiënten nadat de diagnose is gesteld, de patiënt meestal terug 
komt bij de huisarts. Volgens de huisartsen worden zij vaak gevraagd om de door de medisch 
specialist voorgestelde opties samen door te nemen. Patiënten vragen naar de visie van de 
huisarts, ze willen weten of de optie(s) die zijn voorgelegd ook de goedkeuring van de 
huisarts krijgen. Patiënten zoeken naar aanvullende informatie, hoop en geruststelling. Zij 
doen dit onder andere door bij huisartsen te rade te gaan. De informatie van de huisartsen 
bestaat uit eigen kennis over de behandelingen.  
De huisartsen ervaren dat patiënten moeite hebben met het maken van een behandelkeuze. 
Ze beseffen dat hun mening invloed heeft op de beslissing van de patiënt. De huisartsen 
vinden het belangrijk om de voorkeuren van de patiënt mee te nemen in de behandelkeuze. 
De huisartsen verwachten dat de meeste patiënten het liefst zelf de behandelkeuze maken, 
hierbij gebruik makend van het advies van de medisch specialist. Gezamenlijk een beslissing 
nemen scoort hoog. De huisartsen denken dat een patiënt minder graag alleen de beslissing 
maakt. De beslissing over laten aan de medisch specialist zullen patiënten waarschijnlijk niet 
snel overwegen, zelfs niet als de medisch specialist de mening van de patiënt meeneemt. De 
bevraagde huisartsen willen alle prostaatkankerpatiënt een keuzehulpmiddel aanbieden. De 
huisartsen zijn tevreden over het keuzehulpmiddel en denken dat het bij kan dragen tot 
gezamenlijke besluitvorming en het verbeteren van de patiëntzorg. 
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Thuisarts.nl  
Sinds 2017 zijn er meerdere keuzehulpen beschikbaar op Thuisarts.nl, de publiekswebsite van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap. De keuzehulpen zijn bedoeld ter ondersteuning van 
het gesprek tussen de arts, therapeut en patiënt. https://keuzehulpen.thuisarts.nl. Ook 
heeft de NHG scholing ontwikkeld. 
 
 

Medisch Specialisten 

Het visiedocument Medisch specialist 2025 (FMS, 2017) beschrijft dat de moderne medisch 
specialist in 2025:  

- Samenwerkt en afstemt met de patiënt, diens mantelzorgers en met andere 
zorgprofessionals. In de verschillende fasen van het zorgproces is sprake van 
gezamenlijke besluitvorming.  

- Rekening houdt met de verschillende gezondheidsvaardigheden van de patiënt. De 
medisch specialist probeert deze vaardigheden te vergroten door communicatie, 
voorlichting en gerichte programma’s in samenwerking met andere zorgverleners.  

Trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol van de patiënt en die van de medisch 
specialist veranderen. Hierdoor zal ook de relatie tussen de patiënt en de medisch specialist 
veranderen. Zelfredzaamheid, zeggenschap en het vergroten van de kwaliteit van leven staan 
steeds meer centraal. Patiënten hebben meer kennis, worden mondiger, krijgen inzicht in 
kwaliteit van zorg en krijgen toegang tot hun eigen dossier. 
Artsen en patiënten hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte 
behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn 
vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit 
draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Patiënten kunnen immers ook kiezen 
voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties en sommigen zien af van diagnostiek of 
behandeling. De Federatie medisch specialisten werkt met Patiëntenfederatie Nederland 
actief samen op het gebied van Samen Beslissen. Ze stellen zich ten doel om Samen Beslissen 
in elke spreekkamer te stimuleren en ondersteunen patiënten en artsen bij het verbeteren 
van de wederzijdse communicatie. Ze zijn dan ook onderdeel van de campagne “begin een 
goed gesprek”.  
De richtlijnen database van de federatie medisch specialisten moet in de toekomst medisch 
specialisten motiveren voor samen beslissen als onderdeel van richtlijnen. Op dit moment 
zijn er echter maar enkele richtlijnen op deze website te vinden waar samen beslissen 
expliciet als onderdeel van de richtlijn wordt genoemd.  
 
Zorgprofessional 
Het document “Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland – Opmaat naar een 
onderzoeks/innovatieprogramma Samen beslissen” (2016) beschrijft knelpunten en 
strategieën voor samen beslissen vanuit het perspectief van de zorgprofessional. Er zijn 
knelpunten voor toepassing van gedeelde besluitvorming bij de individuele zorgverlener zoals 
algemene weerstand, gebrek aan inzicht in verschillen tussen cliëntvoorkeuren, gebrek aan 
kennis over wat Samen beslissen precies is, gebrek aan vaardigheden, en overschatting van 
het eigen handelen (Van der Weijden 2015). Het lijkt erop dat de professional ‘onbewust 
onbekwaam’ is dat maakt dat bewustwording en kennis over Samen beslissen tekort schieten. 
De belangrijkste barrières liggen op het niveau van ‘tijdgebrek’ en ‘niet van toepassing op 
mijn cliënten of mijn werk’ (Legaré 2008, Gravel 2006). Faber (2013) beschrijft de 
beïnvloedende factoren op soortgelijke wijze: intrinsieke motivatie van de zorgverlener en 
de verwachting dat gedeelde besluitvorming een positieve impact heeft op het zorgproces en 
op cliënt gerelateerde effecten spelen een belangrijke rol. 
Ook uit een rondetafelgesprek dat het ministerie van VWS organiseerde, kwam de houding 
van professionals als een belangrijke bevorderende factor of belemmering naar voren. Artsen 
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gaven aan dat ‘nog niet iedereen open staat voor een andere, gelijkwaardige omgang met de 
cliënt’ (Kamerbrief Samen beslissen, oktober 2015). 
Er wordt gewezen op de noodzaak van scholing en directe feedback, bijvoorbeeld via video’s 
en/of observaties. Onderdelen van gedeelde besluitvorming vergen specifieke vaardigheden, 
denk aan het opbouwen van een relatie, het neutraal presenteren van alle opties, 
risicocommunicatie (uitleg geven over kansen en risico’s van een behandeling) (Ubbink 2012) 
en het ruimte bieden voor persoonlijke waarden in besluitvorming. Ook blijkt dat Samen 
beslissen nog teveel gericht is op de arts. Ook andere hulpverleners kunnen samen met hun 
cliënt beslissen. Denk aan verpleegkundigen, psychologen, jeugdhulpverleners en 
fysiotherapeuten. Veel van de ontwikkelde kennis en instrumenten zijn afgestemd op artsen. 
Nagegaan moet worden in hoeverre aanpassing nodig is van de bestaande kennis/modellen 
voor de verschillende disciplines. Voor alle zorgverleners geldt dat zij vaak nog teveel denken 
te weten welke informatie de cliënt zou moeten krijgen. In ziekenhuizen en 
huisartspraktijken kunnen artsen ook samenwerking met verpleegkundige in het proces van 
samen beslissen door proces onderdelen aan verpleegkundigen te ‘delegeren’. 
Verpleegkundigen staan vaak dichter bij cliënten (minder ‘machtsverschil’), in ziekenhuizen 
zien verpleegkundigen de cliënt ook langer. Voor verpleegkundigen zelf speelt ook een rol 
dat zij vaak de behandelbeslissingen ‘uitvoeren’ die artsen/cliënten nemen. Als zij zelf bij 
beslissingen betrokken worden, is die uitvoering makkelijker. Voor wijkverpleegkundigen kan 
de rol bij Samen beslissen minstens zo groot zijn. In hun contacten met cliënten kunnen 
gesprekken ontstaan over wat cliënten belangrijk vinden, welke risico’s zij willen nemen, wat 
de (mogelijke) rol van naasten is bij het nemen van beslissingen, en dergelijke. Een 
wijkverpleegkundige kan daarin goed begeleiden, omdat zij vaak een completer beeld heeft 
dan een arts in het ziekenhuis (bijvoorbeeld in de thuissituatie). 
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6.4 Scenario’s  

De eerder beschreven initiatieven en perspectieven resulteren in de volgende scenario’s voor 
implementatie time-out en shared decision making.  
 

Implementatie van gedeelde besluitvorming in de praktijk.  

Het eerste scenario dat we adviseren is om gebruik te maken van bestaande kennis en 
ervaring voor implementatie van gedeelde besluitvorming, bijv. De veranderhandleiding 
implementatie van samen beslissen, 2016 en de handreiking gezamenlijke besluitvorming 
over doelen en zorgafspraken in de eerste lijn, 2015.   

Afhankelijk van de mate van implementatie van gedeelde besluitvorming en de knelpunten 
die mogelijk aan de orde zijn voor succesvolle implementatie adviseren kennis te nemen van 
volgende analyse van knelpunten en implementatie strategieën voor Samen Beslissen uit van 
der Weijden et al., 2015, 2017:  

knelpunten implementatie strategieën voor Samen Beslissen uit van der Weijden et al., 2015, 2017 

Voor wie Knelpunt Implementatie strategie 

De innovatie (samen beslissen en keuzehulpen) 

Zorgverlener  Onduidelijk concept, 
gebrek aan uniforme 
terminologie 

Onaantrekkelijk concept 
voor biomedisch 
georiënteerde clinici   

 

 

 

 

 

Lage kwaliteit patiënten 
keuzehulpen 

Geaccrediteerde e-learning voor 
zorgprofessionals en patiënten 

Opzettelijk introductie van gedeelde 
besluitvorming in de navolging van 
personalised medicine als “het paard van 
Troje”.  

Clinici, epidemiologen en SDM onderzoekers 
onderzoeken de integratie van predictie 
modellen keuze hulpmiddelen: van “one size 
fits all” naar maatwerk gebaseerd op medical 
evidence gebruikers voorkeuren.  

Nationale richtlijn met kwaliteitscriteria voor 
keuzehulpen 

Groeiend expertise bij professionals, 
patiëntvertegenwoordigers en industrieel 
designers (ontwikkelaars) 

 

De eindgebruikers 

Zorgprofessional Negatieve attitude “mijn 
patiënten zijn niet 
geschikt voor gedeelde 
besluitvorming” 

Onvoldoende bewustzijn 
van suboptimale prestatie 
“ik doe al aan gedeelde 
besluitvorming” 
(Optimistische bias) 

Instructie over de achterliggende kennissen 
van de 3 goede vragen campagne. Nationale 
campagne www.begineengoedegesprek.nl 
Training post-doc clinici middels training op 
de werkvloer. 

Audit en feedback, peer reviews, ontwikkelen 
van meetinstrumenten voor feedback, PREMs.  

 

Patiënt Onvoldoende bewustzijn Patiënten versie van richtlijnen, keuzehulp 
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van meer dan één valide 
behandeloptie, te 
optimistische 
verwachtingen medische 
interventie of 
bijwerkingen, gebrek aan 
kennis over gedeelde 
besluitvorming, lage 
verwachtingen van 
gedeelde besluitvorming 
en lage 
gezondheidsvaardigheden 

gekoppeld aan richtlijnen, 3 goede vragen 
campagne, campagne 
www.begineengoedgesprek.nl. 

Open toegang tot patiëntdossier middels 
patiëntportals 

Ontwikkeling van consultkaarten 

Ontwikkeling van gepersonaliseerde 
keuzehulpinstrumenten, inclusief 
predictiemodellen met betrekking tot patiënt 
relevante opties en voorkeuren. Ontwikkelen 
van een persoonlijk keuzehulp instrument met 
ingebouwde risico weergave. Grafische 
weergave om voorkeuren en doelen 
bespreekbaar te maken gebaseerd op ICF.  

Directe sociale omgeving, team niveau 

Zorgverlener Gebrek aan rolmodellen 

 

Gebrek aan steun van 
team 

 

Focus op medisch 
technische handelen 

Train de trainer bij implementatie projecten. 
Lesmodules voor post-doc opleiding 

Interprofessioneel samenwerken, duidelijk 
toewijzen van hoofd van het multidisciplinaire 
team en of casemanager.  

Herontwerp zorgproces door multidisciplinair 
team met aanwijzen van sleutelmomenten 
voor gedeelde besluitvorming 

Tijdig bespreken over mogelijkheden 
keuzehulpen in het zorgproces met duidelijke 
taakdelegatie.  

Patiënt  Angst lastig gevonden te 
worden 

Gebrek aan tijd om te 
reflecteren door snelheid 
zorgpad 

 

Gebrek aan steun thuis 

3 goede vragen campagne, audio opname 
consult.  

Vertragen van snelheid zorgpad door time-out 
gesprek met huisarts (Kiesgerust gesprek) of 
verdeel optie gesprek en keuze gesprek over 
twee consulten.  

Audio opname consulten 

Lokale / regionale organisatie 

Zorgprofessional Verkeerde timing 
gedeelde besluitvorming 

 

 

Gebrek aan steun bij 
management  

Gebrek aan feedback op 
prestaties 

Gebrek aan financiële 

Delegeren van gedeelde besluitvorming naar 
de eerste lijn. Huisarts bespreekt aan de hand 
van keuzehulp voor en nadelen van 
behandeling nog eens door.  

Implementatie van gedeelde besluitvorming 
bij 12 ziekenhuizen met expliciete 
management ondersteuning 

Ziekenhuizen tekenen het Salzburg statement 

Option5, SDMQ9 werken samen 

Patiënten federatie, vakverenigingen en 
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beloning  

 

zorgverzekeraars werken met elkaar samen 
voor valide indicatoren  

Verzekeraars onderhandelen in de contracten 
gebaseerd op gedeelde 
besluitvormingsprestaties   

 
 

Scenario: Samen beslissen en implementatie van patiënt gerelateerde 
uitkomsten van zorg (waarde gedreven zorg).  

Sturen op uitkomsten van zorg maakt dat het gesprek in de spreekkamers anders wordt. 

Sturen op uitkomsten die er voor de patiënt toe doen, levert waarde op. Het betekent ook 

dat deze informatie over uitkomsten gebruikt wordt om het behandelplan op te stellen, te 

evalueren en bij te stellen en op basis daarvan keuzes gemaakt worden, samen met de 

patiënt.   

Gezamenlijke besluitvorming en time-out is een continue proces in de vele keuzemomenten. 
Keuzes die leiden tot zorguitkomsten, zorguitkomsten die voor de patiënt relevant moeten 
zijn.  
Binnen het gedachtegoed van “waarde gedreven zorg” worden patiëntgerichte uitkomsten 
gerelateerd aan zorgprocessen en bijbehorende werkelijke kosten. Dit principe van Value 
Based Health Care is geïntroduceerd door prof. Michael Porter aan de Harvard Universiteit. 
Hij definieerde waarde als: “de zorguitkomsten per gespendeerde euro” (Porter et al., 2006). 
Value based healthcare wordt door Porter omschreven als uitkomsten van zorg die belangrijk 
zijn voor patiënten in relatie tot de kosten van die zorg. De waarde gaat omhoog als de 
uitkomsten beter worden en/of de kosten lager. Porter geeft daarbij aan de focus vooral 
gericht moet zijn op het creëren van waarde voor de patiënt.  
Uit onderzoek is gebleken (Stacey et al., 2017) dat patiënten wanneer zij op basis van goede 
voorlichting middels een beslisondersteuning verbeterde kennis hebben van de 
behandelopties, minder besluitvormingsconflicten hebben zoals het gevoel onvoldoende 
geïnformeerd te zijn of onduidelijkheid hebben over eigen waarden, zelf een actievere rol 
hebben in de besluitvorming.  Wanneer geïnformeerd over de risico’s meer risicoperceptie 
hebben van de behandeling en het laat zien dat gedeeld besluitvorming leidt tot passende 
zorg die aansluit bij de waarde die voor de patiënt belangrijk zijn.  
Implementatie van patiënt gerelateerde uitkomsten in het zorgproces maakt het mogelijk om 
daarmee  de ‘echte’ waarde van behandelingen te meten aan de hand van uitkomsten zoals 
de patiënt deze heeft ervaren. ‘Patient reported outcome measures’ (PROMs) kunnen worden 
ingezet ter ondersteuning van het gesprek tussen arts en patiënt. De arts en patiënt kunnen 
de vragenlijst en uitkomsten gebruiken om behandelopties te bespreken met hun voor- en 
nadelen. De patiënt wordt in staat gesteld om samen met de arts onderbouwde 
behandelkeuzes te maken: ‘shared decision making’ en zo te komen tot een behandeling die 
bij hem past. Dit alles kan daarmee ook bijdragen aan verminderde overbehandeling in de 
palliatieve fase zoals beschreven in het KNMG rapport (KNMG,2015) 
 

Scenario: Time-out gesprekken met huisarts 

Op basis van de inventarisatie van initiatieven en perspectieven lijkt implementatie van het 
time-out gesprek met de huisarts voor patiënten die hier prijs op stellen, een wenselijk 
scenario.  
 
Patiënten geven aan het prettig te vinden dat de huisarts goed op de hoogte is van hun 
persoonlijke situatie en zoeken vaak zelf bevestiging van de gemaakte keuze bij de huisarts.  
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Traditioneel zijn huisartsen niet betrokken bij kanker-gerelateerde behandelbeslissingen, 
ondanks hun langdurige relatie met de patiënt en hun unieke positie om waarden van de 
patiënt te onderzoeken. De rol verdeling van medisch specialist en huisarts tijdens de 
tumorgerichte behandeling en ziektegerichte- en symptoomgerichte palliatieve fase kan 
vloeiender worden door de huisarts vroegtijdig te betrekken en middels het aanbieden van 
een time-out gesprek. De inventarisatie laat zien dat huisartsen voor zichzelf zeker een rol 
weggelegd zien in het besluitvormingsproces van de patiënt. Ze geven aan patiënten beter te 
kennen en daardoor een rol te kunnen spelen in het proces van wikken en wegen door een 
coachende rol aan te nemen voor de patiënt in het gesprek over de behandelopties. Medisch 
specialisten dienen de huisartsen goed te informeren over de belangrijkste effecten van de 
therapie of de gevolgen van niets doen. De huisarts dient de medisch specialist na het time-
out gesprek een terugkoppeling te geven. Een vloeiende samenwerking tussen de medisch 
specialist en de huisarts is daarin voorwaardelijk. De pilot door Quartz laat daarin positieve 
ervaringen zien.  
 
Voor het time-out gesprek kan de huisarts verschillende tools gebruiken; keuze-instrumenten, 
hulpvragen om te ondersteunen in het wikken en wegen, de Drie Goede Vragen, Kies gerust 
gesprek of de OPT tool. Voor enkele tools wordt, naast dat deze beschikbaar zijn voor 
implementatie, onderzoek gedaan. Denk aan de Grip studie op basis van het kies gerust 
gesprek, Option Studie voor de OPT tool.   
 
De scope van dit rapport zich richt op de palliatieve fase, de levenseinde fase is daar 
onderdeel van. Onderzoek (Oosterink, 2016) in de levenseinde fase laat zien dat gesprekken 
rond levenseinde vaak wordt beschouwd als rol voor van de huisarts. De huisarts ervaart het 
echter soms moeilijk om het gesprek rond het levenseinde te starten als het niet weet wat de 
oncoloog heeft gecommuniceerd met de patiënt en hoe de patiënt dit op heeft opgepakt. De 
perceptie van oncologen over hun rol hierin verschild. Afstemming tussen professionals over 
wie wat bespreekt ontbreekt vaak, wat er voor zorgt dat de patiënt de intermediair in 
informatievoorziening wordt tussen de huisarts en de medisch specialist. Oosterink (2016) 
beschrijft drie essentiële voorwaarden voor effectieve communicatie tussen oncoloog en 
huisarts in de levenseinde fase; de oncoloog moet realistisch zijn naar de patiënt over de 
beperkingen van de behandeling, de oncoloog moet de huisarts adequaat informeren en de 
huisarts moet tijdig met de patiënt het levenseinde gesprek aangaan.   
Ook eerder in het behandelproces en de gehele palliatieve fase is het belangrijk dat de 
huisarts tijdig de benodigde informatie ontvangt over het verloop van de ziekte en het 
ontslag en zodat zo nodig via korte lijnen consultatie kan plaatsvinden en huisarts in staat is 
om met de patiënt het time-out gesprek aan te gaan. Op deze manier kan de huisarts een 
coachende rol aannemen voor de patiënt om de behandelopties door te spreken.  
 
Sinds 2000 bestaat de HASP richtlijn. Het doel van de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen 
huisarts en medisch specialist (afgekort: Richtlijn HASP) is om voor de huisarts en de medisch 
specialist vast te leggen op welke momenten zij over een patiënt informatie uitwisselen via 
berichten, en welke gegevens zij uitwisselen. Het uiteindelijke doel van deze uitgangspunten 
is continuïteit van zorg. Een essentiële wens bij deze richtlijn is dat de arts als verzender 
snel een goed bericht kan opstellen en er daarbij op kan vertrouwen dat het bericht aansluit 
bij de wensen van de ontvanger. Als ontvanger wil de arts snel en goed worden geïnformeerd 
en erop kunnen vertrouwen dat géén bericht betekent dat er geen nieuwe informatie is. 
Verder willen de artsen geen overbodige of dubbele berichten ontvangen. De eerste versie 
van de richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen huisartsen en medisch specialisten 
verscheen in 2000, de tweede in 2008. In december 2017 is de derde herziene versie 
uitgekomen. Nieuw is dat deze versie van de richtlijn voor het eerst door het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) gezamenlijk is 
opgesteld. 
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Scenario: Time-out na (diagnose)consult middels keuze-instrumenten 

Een scenario is dat de patiënt na het consult bij de medisch specialist bedenktijd krijgt en 
middels een keuzehulp gaat wikken en wegen over de voorgesteld behandelopties om zo te 
komen tot een keuze voor een behandeling of juist niets doen, dat naar gelang wat het beste 
bij de patiënt past. De keuzehulp kan gebruikt worden te voorbereiding op het vervolg 
gesprek met de medisch specialist. Uit de beschrijving van de literatuur in paragraaf 6.1 
komt naar voren dat gedeelde besluitvorming nog beperkt wordt ingezet in de spreekkamer. 
Om bij te dragen aan het succes van dit scenario, is een interventie gericht op verbetering 
van de gespreksvoering rondom gedeelde besluitvorming in de spreekkamer aan te bevelen. 
Hier komen we in een later scenario op terug.  
Een keuze-instrument kan gebruikt worden in een time-out na het diagnose consult waarin de 
patiënt te horen heeft gekregen dat er geen curatieve behandelopties meer zijn en dat er 
een palliatief behandeltraject gestart gaat worden. Of na een consult in het palliatieve 
behandeltraject waarin de arts heeft aangeven dat er een keuze gemaakt moet worden of 
dat de patiënt vanuit het consult aangeeft dat de veranderde omstandigheden voor hem 
aanleiding zijn tot het heroverwegen van de ingezette behandeling.  
Om een keuzehulp in de palliatieve fase te gebruiken in de time-out moeten er beschikbare 
keuzehulpen komen. Er zijn nog maar een beperkt aantal keuzehulpen voor de palliatieve 
fase beschikbaar volgens het Nivel rapport gedeelde besluitvorming bij niet-curatieve long en 
darmkanker (Spronk, 2018). Het Nivel constateert dat er verschillende keuzehulpen zijn 
ontwikkeld maar nog niet veel worden gebruikt, al staan zorgverleners wel positief tegenover 
gedeelde besluitvorming en de inzet van keuzehulpen daarbij. Van de door hen gevonden 12 
keuzehulpen zijn slechts enkele veelbelovend, geen van de keuzehulpen kan echter 
onmiddellijk ingezet worden in de Nederlandse setting. De grootste bezwaren zijn dat deze 
(nog) niet geëvalueerd zijn of niet in het Nederlands beschikbaar zijn. Voor het ontwikkelen 
van een ideale keuzehulp geven zij wel aanbevelingen: de keuzehulp zou globaal, niet-
ziekte-specifiek, eenvoudig, gelinkt aan de richtlijnen en voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn. Voor beroepsverenigingen lijkt een rol weggelegd bij het opleiden en trainen van 
zorgprofessionals in gedeelde besluitvorming en bij het inhoudelijk up-to-date houden van 
keuzehulpen en de koppeling ervan aan richtlijnen. Voor patiënten en hun naasten lijkt een 
rol weggelegd in hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en vormgeving van keuzehulpen.  
Een overzicht van de beschikbare keuzehulpen is te vinden op: 

- http://www.gedeeldebesluitvorming.nl/keuzehulpen, hier zijn op dit moment 
keuzehulpen te vinden voor de palliatieve behandeling van borstkanker en darmkanker.  

- Daarnaast geeft de website: http://www.med-decs.org een overzicht van alle 
(inter)nationale keuzehulpen waaronder ook keuzehulpen voor de palliatieve zorg.  

 
Naast keuzehulpen kunnen patiënten in een time-out na (diagnose)consult zich ook de Drie 
Goede Vragen stellen op basis van de informatie die verkregen is tijdens het consult in het 
ziekenhuis.  
1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 
2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
3. Wat betekent dat in mijn situatie? 
Op deze manier kan de patiënt zich ook voorbereiden op het keuzegesprek met de medisch 
specialist.  
 
Indien er in de toekomst consultkaarten beschikbaar komen voor de oncologie en van 
toepassing zijn op de palliatieve fase, kunnen deze consultkaarten gebruikt worden in de 
time-out fase ter voorbereiding op het gesprek met de medisch specialist. Vervolgens 
gebruiken patiënten en artsen de consultkaart samen en bespreken aan de hand van de 
consultkaart de behandelopties. De kaart kan artsen en patiënten helpen een gesprek te 
voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past. 
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Scenario: Advance care planning en individueel zorgplan als onderdeel 
van shared decision making  

Als genezing niet meer mogelijk blijkt start de palliatieve fase van een behandeling. Hoewel 
de start van de palliatieve fase niet altijd helder gemarkeerd is, verandert het zorg- en 
behandelproces in de loop van deze fase. Voor optimale zorg voor de palliatieve oncologische 
patiënt moeten andere zorggegevens kunnen worden vastgelegd. Tot nu toe ontbreekt het 
aan een gegevensset voor de palliatieve fase 
 
Het Citrien project zorginformatie bouwstenen palliatieve zorg heeft vastgesteld hoe de 
palliatieve fase zich onderscheidt van de voorgaande fasen in het zorgdossier. De bouwstenen 
palliatieve zorg beschrijven een set aan gegevens welke noodzakelijk zijn voor de optimale 
zorg voor de palliatieve oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn. De set is gekoppeld aan 
de basisgegevens set zorg welke in de (nabije) toekomst in de elektronische patiënten 
dossiers van alle ziekenhuizen wordt geïmplementeerd. Dit moet er voor zorgen dat 
informatie makkelijker en betrouwbaarder doorstroomd en herbruikbaar is in de 
verschillende fase van het zorgproces van de patiënt. Het digitaal individueel palliatief 
zorgplan zou hierop moeten aansluiten.  
 
De zorgmodule palliatieve zorg 1.0 (CBO,2013) beschrijft hoe de palliatieve zorg kan worden 
gemarkeerd. In praktijk blijkt dit nog vaak lastig. Belangrijk is een goede markering van het 
moment waarop de palliatieve fase ingaat en gezamenlijk wordt vastgesteld door alle 
betrokkenen; de patiënt, de medisch specialist en de huisarts. Alle betrokkenen kunnen beter 
op elkaar aansluiten in het kader van gezamenlijke besluitvorming. Advance care planning 
kan worden ingezet en vastgelegd in het individuele palliatieve zorgplan van de patiënt. Fritz 
et al, 2016 onderschrijft dat advance care planning de kwaliteit van leven in de levenseinde 
fase verbeterd, patiënten meer tevreden zijn, bij naasten stress, angst en depressie 
verminderd en zorgt dat patiënt voorkeuren en de geleverde zorg beter op elkaar aansluiten.   
 
Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten 

ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – 

zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren. 

Ook kan de patiënt met zijn behandelend arts zijn voorkeuren voor specifieke behandeling 

rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat 

de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. 

 
Het individueel zorgplan is de dynamische set van afspraken van de patiënt en de 
zorgverlener(s) over zorg én zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de 
individuele waarden, wensen en behoeften en situatie van de patiënt. Deze afspraken komen 
in gezamenlijke besluitvorming tot stand.  
Gezamenlijke besluitvorming vraagt om een positieve attitude tegenover het proces op zich, 
effectieve communicatie, ‘wikken en wegen’, het gebruik van keuzehulpen en opname van 
waarden, wensen, behoeften en besluiten in het individueel zorgplan. Gezamenlijke 
besluitvorming vormt het uitgangspunt voor het proces van vooruit denken, plannen en 
organiseren (proactieve zorgplanning) en het eventueel opstellen van een wilsverklaring. Het 
moet gezien worden als de basis voor het individuele zorgplan. 
Het ministerie van VWS stelt dat in 2020 iedere burger als het aan de orde is, verzekerd is 
van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste 
zorgverleners. Om dit te bereiken dienen de doelen, wensen en behoeften van de patiënt bij 
alle betrokken zorgverleners bekend te zijn. De hiervoor vereiste coördinatie van zorg blijkt 
één van de belangrijkste obstakels te zijn. Een digitaal individueel zorgplan palliatieve zorg is 
een essentieel instrument om dit obstakel te slechten en het gewenste doel te bereiken. Het 
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Project digitaliseren van proactief palliatief zorgplan van het UMCG is een van de initiatieven 
die hier aan bijdraagt. Tot die tijd is het beschikbaar hebben van een papieren exemplaar 
aanwezig bij de patiënt essentieel om te handelen conform de individuele waarden, wensen 
en behoefte van de patiënt welke middels gezamenlijke besluitvorming tot stand zijn 
gekomen.  
 

Scenario : Patiënt perspectief / voorkeur in het MDO 

Een aan te bevelen scenario is het opnemen van het patiënten perspectief dan wel patiënten 
voorkeur in het MDO. Het LUMC ontwikkeld op dit moment een basisgegevens set voor het 
oncologisch MDO waarin ziekte overstijgende gegevens zijn opgenomen om een beter beeld 
te krijgen van de patiënt achter de ziekte, om via gedeelde besluitvorming te komen tot 
meer op het individu toegespitste behandeling.  
Het KNMG rapport “niet alles wat kan hoeft” (KNMG, 2015) adviseert om in alle ziekenhuizen 
een MDO voor complexe behandelbeslissingen in te voeren. Aan dit MDO voor complexe 
behandelbeslissingen zouden ook de betrokken huisartsen, specialist ouderen geneeskunde, 
verpleegkundigen, geestelijk verzorger, wijkverpleegkundige en andere hulverleners moeten 
deelnemen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat het patiëntperspectief meer wordt 
meegenomen naast de medisch technische mogelijkheden van een behandeling in een 
behandeladvies dat in een MDO wordt opgesteld. Het NHG-standpunt oncologische zorg in de 
huisartsenpraktijk (2014) benadrukt het belang van de deelname van de huisarts bij het MDO, 
randvoorwaarde is dat moderne communicatiemiddelen worden ingezet.  
Naast het organiseren van een specifiek MDO zoals hierboven beschreven of een specifiek 
palliatief MDO zijn er ook andere mogelijkheden. Het vooraf inventariseren van wensen en 
doelen bij de patiënt voorafgaand aan het MDO behoort tot de aanbeveling. De pilot in 
Groningen laat positieven resultaten zien en patiënten hebben de werkwijze als positief 
ervaren.  
 

Scenario: Bevorderen van de toepassing van gedeelde besluitvorming via 
(e-)training en coaching 

De effectiviteit van keuze-ondersteunende hulpmiddelen om gedeelde besluitvorming te 
stimuleren staat niet ter discussie (Stacey 2017). Uit studies die observaties als meting 
gebruiken blijkt dat de toepassing in de praktijk echter achter blijft (Couët 2015). Onderzoek 
naar wat zorgverleners als barrières zien voor de implementatie gedeelde besluitvorming laat 
zien dat zorgverleners denken dat gedeelde besluitvorming al door hen wordt toegepast of 
dat het niet van toepassing is op hun cliënten (Legaré 2008, Gravel 2006).  
Gedeelde besluitvorming toepassen in de praktijk vraagt van professionals (en patiënten) 
ander gedrag. Training en feedback zijn effectieve interventies om gedragsverandering te 
ondersteunen. Een scenario ter bevordering van toepassing van gedeelde besluitvorming via 
(e-)training en coaching bevelen we dan ook aan. In Nederland en internationaal zijn reeds al 
tal van trainingsvormen ontwikkeld zoals e-learnings en face-to-face trainingen. Toepassen 
van deze middelen adviseren wij dan ook ter bevordering van gedeelde besluitvorming in de 
praktijk. 
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7. Conclusie  

In het resultaten hoofdstuk zijn scenario’s uitgebreid beschreven. Hierna volgt een beknopte 
weergave van deze scenario’s welke bij zouden kunnen dragen aan gedeelde besluitvorming 
in het palliatieve zorgproces. Afhankelijk van de patient journey kunnen verschillende 
scenario’s in meer of mindere mate van toepassingen zijn en ingezet worden. Het patiënten 
perspectief, het moment in de palliatieve fase en de vraagstelling zijn bepalende in de mate 
van toepasbaarheid van de verschillende scenario’s voor de patiënt, huisarts en medisch 
specialist.  
 

1. Aanbeveling over aanpak van implementatie 

Implementatie van gedeelde besluitvorming in de praktijk is gewenst. Er is bestaande kennis 
en ervaring voor implementatie van gedeelde besluitvorming, bijv. de veranderhandleiding 
implementatie van samen beslissen, 2016 en de handreiking gezamenlijke besluitvorming 
over doelen en zorgafspraken in de eerste lijn, 2015.   
Afhankelijk van de mate van implementatie van gedeelde besluitvorming en de knelpunten 
die mogelijk aan de orde zijn voor succesvolle implementatie adviseren kennis te nemen van 
de analyse van knelpunten en implementatie strategieën voor Samen Beslissen in van der 
Weijden et al., 2015, 2017.  
 

2. Inzetten van uitkomsten van zorg 

Overbehandeling in de palliatieve fase is een fenomeen dat beschreven wordt in het KNMG 
rapport (KNMG,2015). Gedeelde besluitvorming en sturen op uitkomsten van zorg zorgt dat 
keuzes gemaakt worden die voor de patiënt van waarde zijn. Hiervoor is het nodig dat het 
gesprek in de spreekkamer anders wordt. Het betekent ook dat deze informatie over 
uitkomsten gebruikt wordt om het behandelplan op te stellen, te evalueren en bij te stellen 
en op basis daarvan keuzes gemaakt worden, samen met de patiënt. Implementatie van 
patiënt gerelateerde uitkomsten in het zorgproces maakt het mogelijk om de ‘echte’ waarde 
van behandelingen te meten aan de hand van uitkomsten zoals de patiënt deze heeft 
ervaren.  
 

3. Invoeren van time-out en betere samenwerking met de huisarts 

Uit de resultaten komt naar voren dat implementatie van een time-out gesprek met de 
huisarts door de betrokkenen als mogelijk wenselijk scenario kan worden gedefinieerd.  
Patiënten geven aan het prettig te vinden dat de huisarts goed op de hoogte is van hun 
persoonlijke situatie en zoeken vaak zelf bevestiging van de gemaakte keuze bij de huisarts.  
Huisartsen zien voor zichzelf zeker een rol weggelegd in het besluitvormingsproces van de 
patiënt. Ze geven aan patiënten beter te kennen en daardoor een rol te kunnen spelen in het 
proces van wikken en wegen door een coachende rol aan te nemen voor de patiënt in het 
gesprek over de behandelopties. Er zijn verschillende tools ontwikkeld welke de huisarts kan 
gebruiken in het time-out gesprek. Door het time-out gesprek en betere samenwerking wordt 
de rolverdeling tussen huisarts en medisch specialist ook vloeiender. Voorwaardelijk is dat 
huisarts en medisch specialist goede informatie-uitwisseling te bewerkstellingen, iets waar de 
HASP richtlijn in voorziet.  
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4. Benutten van keuze-instrumenten 

Een van de beschreven scenario’s is dat de patiënt na het consult bij de medisch specialist 
bedenktijd krijgt en middels een keuzehulp gaat wikken en wegen over de voorgesteld 
behandelopties om zo te komen tot een keuze voor een behandeling of juist niets doen, dat 
naar gelang wat het beste bij de patiënt past. Het benutten van keuze-instrumenten kan 
daarbij behulpzaam zijn. Keuzehulpen voor de palliatieve setting zijn op dit moment nog 
beperkt beschikbaar, als staan zorgverleners wel positief tegenover gedeelde besluitvorming 
en de inzet van keuzehulpen. Naast keuzehulpen kunnen andere keuze-instrumenten zoals 3 
goede vragen en consultkaarten ingezet worden.   
 

5. Shared decision making combineren met advance care planning en 
proactief individueel zorgplan 

Als genezing niet meer mogelijk blijkt start de palliatieve fase van een behandeling. Voor 
optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt moeten andere zorggegevens worden 
vastgelegd. De zorginformatie bouwstenen palliatieve zorg zullen in de (nabije) toekomst in 
de ziekenhuizen worden geïmplementeerd. Daarmee zal informatie van de patiënt 
makkelijker doorstromen in de verschillende fase van het zorgproces. Het individueel 
zorgplan palliatieve zorg zou hier op moeten aansluiten in de overdracht tussen de tweede en 
eerste-lijnszorg. Het individueel palliatief zorgplan dat in gezamenlijke besluitvorming tot 
stand komt bevat informatie over waarden, wensen, behoefte en situatie van de patiënt 
waardoor passende zorg in de laatste levensfase kan worden geboden. Advance care planning 
zorgt voor tijdig bespreekbaar maken en vastleggen van haalbare doelen voor de huidige en 
toekomstige behandeling. Door goede doorstroom van informatie kan gehandeld worden 
conform de waarde en wensen van de patiënt. 
 

6. Meer aandacht voor gedeelde besluitvorming en patiëntvoorkeur in 
MDO 

Een aan te bevelen scenario is het opnemen van het patiënten perspectief dan wel patiënten 
voorkeur in het MDO. Dit kan door de ziekte overstijgende gegevens, patiënt voorkeuren en 
waarden voorafgaand aan het MDO met de patiënt te bespreken en te zamelen en mee te 
nemen in het behandeladvies van het MDO. Tevens kan de huisarts deelnemen aan het MDO 
en kan een MDO complexe behandelbeslissingen worden ingevoerd waaraan huisartsen, 
specialist ouderen geneeskunde, verpleegkundigen, geestelijk verzorger, wijkverpleegkundige 
en andere hulverleners deelnemen.  
 
 

7.  Bevorderen van de toepassing van gedeelde besluitvorming via (e-
)training en coaching 

Hierboven zijn reeds verschillende scenario’s beschreven. Als laatste scenario bevelen we (e-
)training en coaching aan ter bevordering van toepassing van gedeelde besluitvorming in de 
praktijk. Dit scenario kan ondersteunend zijn aan de reeds eerder genoemde scenario’s. Als 
de barrière voor toepassing zoals eerder genoemd, (zorgverleners denken dat gedeelde 
besluitvorming al door hen wordt toegepast of dat het niet van toepassing is op hun cliënten 
(Legaré 2008, Gravel 2006)) bestaat, zal dat de toepasbaarheid van de eerder beschreven 
scenario’s kunnen belemmeren. (e-)training en coaching van zorgprofessionals kan bijdragen 
aan bevordering van toepassing van gedeelde besluitvorming tussen patiënt en 
zorgprofessional.    
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8. Aanbeveling voor de toekomst 

In de basis zijn het de stappen van gedeelde besluitvorming die moeten worden toegepast in 
de praktijk. De verschillende initiatieven zoals beschreven en uitgewerkt in de scenario’s 
kunnen bijdragen aan de toepassing van de stappen van gedeelde besluitvorming, zodat de 
wensen van de patiënt beter worden meegenomen in de behandelkeuze en de rol van de 
medisch specialist en de huisarts hierbij goed op elkaar aansluiten. Het is aan te bevelen om 
de scenario’s afhankelijk van het patiënten perspectief, het moment in de palliatieve fase en 
de vraagstelling voor de patiënt te implementeren. Daarbij bevelen we aan om de mate van  
implementatie van shared decision making in de praktijk te meten. Hier zijn specifieke 
instrumenten voor ontwikkeld wat zorgt voor feedback.  
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming moet echter geen doel op zich worden. Het is bij 
implementatie van belang dat time-out en gedeelde besluitvorming bijdraagt aan patiënt 
empowerment, aan dat wat voor de patiënt belangrijk is en wat er voor hem toe doet in een 
belangrijke levensfase als de palliatieve fase. Shared decision making zou moeten bijdragen 
aan betere uitkomsten van zorg, uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn gebaseerd op 
zogeheten uitkomstinformatie. Het meten van zorguitkomsten in zorgprocessen waar shared 
decision making is toegepast bevelen we dan ook aan. Daarvoor zullen uitkomstindicatoren 
voor de palliatieve zorg moeten worden toegepast. Gedacht kan worden aan uitkomsten zoals 
in de ICHOM sets gebruikt worden in het kwadranten “Disutility of care”, “degree of health” 
“disease control, en “Quality of death”.  
 
Dit sluit ook aan bij wat er in het nieuwe regeerakkoord staat, namelijk dat zorgprofessionals 
zich meer moeten richten op de uitkomst van de zorg. Wat vraagt gebruik van 
uitkomstindicatoren. Uitkomstindicatoren moeten vervolgens uitkomstinformatie gaan 
opleveren, informatie die gebruikt kan worden in het proces van samen beslissen. Zo kan het 
gebruikt worden in de voorlichting of het beslissingen over een behandeling; bijvoorbeeld 
over hoe groot de kans is dat de interventie leidt tot vermindering van bepaalde klachten of 
tijdens het behandelproces het afzetten van een pijnscore in vergelijking tot een andere 
patiënt met dezelfde behandeling.  
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Bijlage A:   

De volgende deskundigen zijn geraadpleegd voor het rapport: 
 
- Drs. Haske van Veenendaal – ‘Trant, voor zorg van morgen’ 
- Drs. Ella Visserman - NFK 
- Prof. dr. Anne Stiggelbout – LUMC 
- Prof. dr. Trudy van der Weijden – MUMC 
- Prof. dr. Henk van Weert – Huisarts / AMC 
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Bijlage B:   

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste definities die in dit rapport worden 
gebruikt.  
 

Palliatieve zorg  

Het totale spectrum van palliatieve zorg richt zich op patiënten met een ongeneeslijke ziekte 
en hun naasten en begint als iemand te horen heeft gekregen dat de behandeling met als 
doel curatie niet meer mogelijk. Het spectrum omvat: ziekte- en symptoomgerichte 
behandeling en palliatie in de stervensfase. De palliatieve zorg richt zich op het zoveel 
mogelijk voorkomen en reageren op lichamelijke, psychosociale, spirituele problemen en 
klachten en het tijdig signaleren hiervan met als doel verbeteren van de kwaliteit van het 
leven (IKNL, 2017). 
  
Ziektegerichte palliatie  

De behandelingen zijn gericht op het remmen van de ziekte en daarmee mogelijk verlengen 
van het leven en op reductie van klachten. De ziektegerichte palliatie kan jaren bestrijken 
maar ook een kortere periode zijn. Deze periode eindigt als er geen behandelingen meer zijn 
die een gunstige invloed hebben op het verloop van de ziekte. 
 
Symptoomgerichte palliatie  

De behandelingen zijn gericht tegen de klachten die het gevolg zijn van de ziekte en/of 
bijwerkingen van behandelingen. Symptoomgerichte palliatie kan zich gelijktijdig voordoen 
met ziektegerichte palliatie. De symptoomgerichte palliatie kan de totale periode beslaan 
vanaf diagnose tot aan overlijden. Als er geen ziektegerichte palliatie meer mogelijk of 
gewenst is zal de symptoomgerichte palliatie doorgaan (of starten). 
 

Palliatie in de stervensfase  

De behandelingen zijn gericht op een stervensproces dat tegemoetkomt aan de wensen en 
behoeften op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Symptoomgerichte palliatie 
maakt hier onderdeel van uit. De fase waarin het sterven zich aandient is 'de stervensfase'. 
Het doel van palliatie in de stervensfase is om te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit 
van sterven. 
 
Shared decision making en time out is in de palliatieve zorg een continue proces. 
Keuzemomenten tijdens de ziektegerichte en symptoomgerichte palliatie zijn er dan ook 
continue. Op een aantal belangrijke momenten is het essentieel dat zorgprofessionals 
nadrukkelijk aan gedeelde besluitvorming denken. Dit zijn bijvoorbeeld het eerste slecht 
nieuwsgesprek nadat duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is, bij groei van de 
tumor en wanneer de bijwerkingen van een behandeling voor een patiënt als te heftig 
worden ervaren. Daarnaast zijn er nog tal van beslissingen in de palliatieve fase te noemen 
zoals wel – geen diagnostiek, voeding/intake, het inzetten van een behandeling etc.  
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Figuur 1: Het spectrum van de palliatieve zorg (De Graeff et al 2010) 

 
 

Shared decision making 

In dit rapport wordt met de Engelse term shared decision making de Nederlandse vertaling 
gedeelde besluitvorming of gezamenlijke besluitvorming bedoeld. Tevens wordt de term 
Samen Beslissen gebruikt, waarmee we ook shared decision making bedoelen. Vanuit het 
patiënten respectief wordt deze term vaak gebruikt.   
 
Er zijn verschillende type beslissingen: 

- Effectieve beslissing, een beslissing waar brede consensus over de beste behandeling 
bestaat. (wetenschappelijk bewezen meer voor- dan nadelen) 

- Preferentie- of voorkeursgevoelige beslissing: een beslissingen waar een afweging van 
voor- en nadelen op subjectieve gronde wordt gemaakt. De keuze is gevoelig voor 
persoonlijke voorkeuren en waarvoor in de literatuur ook onvoldoende evidence bestaat.  
 

De voorkeuren van professionals, patiënten en tussen professionals en patiënten kunnen 
onderling verschillen. Ieder besluitvormingsproces is uniek. Elke patiënt brengt in dit proces 
zijn eigen gezondheidsproblemen, zijn levensgeschiedenis, kennis, waarden en 
verwachtingen in. En ook iedere arts schuift aan met zijn specifieke expertise, 
levenservaring, waarden en verwachtingen. Geen proces, geen behandelbeslissing is gelijk. 
Het principe van gezamenlijke besluitvorming is daarom van belang 
 
In Nederland worden verschillende definities van shared decision making gehanteerd. Uit de 
literatuur volgen veel verschillende beschrijvingen van de definitie shared decision making. 
Het rapport van Ouwens et al. (2012) dat literatuuronderzoek naar begripsbepaling 
beschrijft, geeft een overzicht van meest genoemde aspecten en definities van gezamenlijke 
besluitvorming in de wetenschappelijke literatuur. Dit rapport is in opdracht van de Raad 
voor de Volksgezondheid en zorg (RVZ) tot stand gekomen als achtergrond studie ter 
onderbouwing van het adviesrapport “de participerende patiënt” (2013).  
 
Uit het rapport van Ouwens et al. (2012) komt naar voren dat de definities en omschrijvingen 
van Charles, Coulter, Towle en Elwyn het meest gehanteerd worden in wetenschappelijke 
artikelen over shared decision making (Makoul, 2006). 
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De veranderhandleiding implementatie samen beslissen (bron) gebruikt de definitie van 
Elwyn, 2012 en Stiggelbout, 2015. Elwyn stelt dat de basis voor gemeenschappelijke 
besluitvorming een goede relatie is tussen patiënt en zorgverlener in de spreekkamer zodat 
informatie kan worden gedeeld en overwogen en patiënten hun eigen voorkeuren kenbaar 
kunnen make n tijdens het proces van besluitvorming. Het model kent drie stappen:  

- Het introduceren van het feit dat er een keuze is (choice talk),  

- Het beschrijven van de mogelijke opties bijvoorbeeld met gebruik van keuzehulpen 
(option talk)  

- Het helpen van de patiënt om zijn eigen voorkeuren te ontdekken en een beslissing te 
nemen (decision talk).  

Dit model vereist een positieve attitude ten aanzien van het ontdekken wat het meest 
belangrijk is voor de patiënt zodat de patiënt goed geïnformeerd een keuze kan maken 
(Elwyn, 2012).  
 

Figuur 2: Model voor ‘’shared decision making’’ in de klinische praktijk (Elwyn, 2012). 

 
 
Het model uit 2012 is evalueert waarna in 2017 een vernieuwd model is gepubliceerd, Elwyn, 
2017). Nieuw in het model is de start met “team talk” in plaats van “choice talk”. Teamtalk 
benadrukt de noodzaak om patiënten ondersteuning te bieden bij het bewust maken van 
keuzes en het ontlokken van hun doelen om op basis daarvan beslissingen te nemen. Wat ook 
nieuw is, is dat het model cyclisch is. Zeker in de palliatieve fase volgen keuzes elkaar op en 
is het een continu cyclisch proces. Het vernieuwde model geeft dit mooi weer.  
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Three-talk model of shared decision making, 

 
Stiggelbout, 2015 beschrijft vier stappen van samen beslissen in gesprekken waarbij een 
preferentiegevoelige beslissing aan de orde is. 

- De zorgverlener informeert de patiënt dat er een beslissing genomen moet worden en 
dat de mening van de patiënt daarin belangrijk is; 

- De zorgverlener en patiënt bespreken
elke optie (incl. ‘niets’ doen); 

- De zorgverlener en de patiënt bespreken elkaars voorkeuren; de zorgverlener 
ondersteunt de patiënt in het wikken en wegen van voor/nadelen ten opzichte van wat 
de patiënt belangrijk vindt in zijn of haar leven; 

- De zorgverlener en de patiënt bespreken welke rol
spelen, nemen een besluit of stellen het uit en regelen eventuele follow

 

Figuur 3: Vier stappen voor gedeelde besluitvorming (Stiggelbout, 2015).

 
Het is belangrijk te realiseren dat een besluitvormingsproces niet z
proces wordt. Daarvoor word
gevraagd. Investering in tijd en energie, maar ook in de wens om naar elkaar te luisteren
gezamenlijk op zoek te gaan naar de beste besliss
moment. 
 
 

Time-out 

talk model of shared decision making, et al 2017 

 

Stiggelbout, 2015 beschrijft vier stappen van samen beslissen in gesprekken waarbij een 
preferentiegevoelige beslissing aan de orde is.  

De zorgverlener informeert de patiënt dat er een beslissing genomen moet worden en 
dat de mening van de patiënt daarin belangrijk is;  
De zorgverlener en patiënt bespreken gezamenlijk de opties en de voor/nadelen van 
elke optie (incl. ‘niets’ doen);  

rgverlener en de patiënt bespreken elkaars voorkeuren; de zorgverlener 
ondersteunt de patiënt in het wikken en wegen van voor/nadelen ten opzichte van wat 
de patiënt belangrijk vindt in zijn of haar leven;  
De zorgverlener en de patiënt bespreken welke rol de patiënt in de beslissing wil 
spelen, nemen een besluit of stellen het uit en regelen eventuele follow

: Vier stappen voor gedeelde besluitvorming (Stiggelbout, 2015). 

Het is belangrijk te realiseren dat een besluitvormingsproces niet zomaar een gezamenlijk 
proces wordt. Daarvoor wordt van alle betrokkenen artsen en patiënten de nodige investering 
gevraagd. Investering in tijd en energie, maar ook in de wens om naar elkaar te luisteren
gezamenlijk op zoek te gaan naar de beste beslissing voor deze unieke patiënt op 
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Stiggelbout, 2015 beschrijft vier stappen van samen beslissen in gesprekken waarbij een 

De zorgverlener informeert de patiënt dat er een beslissing genomen moet worden en 

de opties en de voor/nadelen van 

rgverlener en de patiënt bespreken elkaars voorkeuren; de zorgverlener 
ondersteunt de patiënt in het wikken en wegen van voor/nadelen ten opzichte van wat 

de patiënt in de beslissing wil 
spelen, nemen een besluit of stellen het uit en regelen eventuele follow-up;  

 

omaar een gezamenlijk 
van alle betrokkenen artsen en patiënten de nodige investering 

gevraagd. Investering in tijd en energie, maar ook in de wens om naar elkaar te luisteren en 
deze unieke patiënt op dat 
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Met de term time-out in het proces van samen beslissen wordt bedoeld de periode waarin de 
patiënt tijd krijgt informatie te verwerken en/of te wikken en wegen over de voorgestelde 
opties. Hierdoor kan de patiënten een goede afweging maken over de voorgestelde opties en 
zijn persoonlijke voorkeur vormgeven vaak samen met belangrijke naasten en professionals.  
Het wikken en wegen kan ondersteund worden door hulpmiddelen zoals een keuze instrument 
of een time-out gesprek. Met behulp van een time-out gesprek wordt de patiënt bewust 
gemaakt van het feit dat hij of zij zelf een keuze heeft, komen alle opties en mogelijkheden 
aan de orde en wordt de patiënt geholpen om te bepalen wat hij/zij daarin belangrijk vindt 
zodat hier  uiteindelijk een geïnformeerde keuze uit voortvloeit.  
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