
Projecttitel: Shared decision making in de praktijk 
 
Coördinerend umc: MUMC+ 
Betrokken umc’s/regio’s: Erasmus MC 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Het onderwerp Time-out en Shared Decision Making (TO & SDM) behoort bij 
het hoofdthema MDO, consultatie en verwijzing en is onderdeel van de 
roadmap MDS. 
 

Samenhang met 
andere projecten 

TO & SDM is onlosmakelijk verbonden met de thema’s Registratie(s) in de 
oncologie en XDS.  
 
Er is verbinding en afstemming met onder andere het landelijk project 
bouwsteen Palliatieve Zorg (Erasmus MC) en het regionale project Pro-actief 
Digitaal Zorgplan (UMCG). Meer algemeen sluit het project buiten Citrien aan 
op het landelijke thema ‘Samen Beslissen’. De uitwisseling en registratie van 
de data moet (uiteindelijk) via XDS gefaciliteerd worden. 
 
TO & SDM is voor het MDO van groot belang aangezien dit de louter medische 
voorkeursbehandelingen kan beïnvloeden.  
 

Startpunt Het project is een vervolg op het eerste project (fase 2 Citrien) in het kader van 
TO & SDM waar een inventarisatie heeft plaatsgevonden en mogelijk 
verschillende scenario’s zijn gedefinieerd en vormgegeven in samenspraak 
met de NFK en NHG. In de OncoZon regio zullen minimaal 3 pilots TO & SDM 
plaatsvinden in verschillende ziekenhuizen. Deze pilots zijn gebaseerd op 
scenario’s die in periode 2 zijn ontwikkeld, waarbij het medische perspectief en 
het perspectief van patiënten en huisartsen zijn verenigd. 
 

Doel Eind 2018 hebben er minimaal drie pilots plaatsgevonden ten aanzien van de 
implementatie van TO & SDM in het patiëntenzorgproces. 
 
De resultaten van de pilots zullen samen met deelgenomen patiënten en de 
NFK en NHG geëvalueerd worden: wat werkt er wel en niet en waarom (niet)? 
 
Gezamenlijk zal er tot een voorstel voor één of meerdere scenario’s gekomen 
worden, toepasbaar en implementeerbaar in alle ziekenhuizen van Nederland. 
 

Stakeholders - Medewerkers in de oncologische zorgprocessen (medisch 
specialisten, verpleegkundigen, casemanagers, overige paramedici) 

- Patiënten  
- Huisartsen (NHG) 
- NFK 

 
Implementatie       -      Pilot training in MMC 

- Definiëren 3 pilots 
- Opstellen implementatieplan  
- Uitvoeren pilots 
- Evaluatie van de pilots samen met stakeholders 
- Eindrapport resultaten en proces 
- Borging binnen de Roadmap MDS 
 

Projectduur Projectduur 1 jaar 
Enkele onderdelen van het project overlappen elkaar in tijd. Binnen 12 
maanden worden alle doelstellingen gehaald. 
 
- Pilot training en ontwikkeling definitieve training: 4 maanden 
- Definiëring pilots: 2 maanden 
- Start en duur pilots: 8 maanden 
- Evaluatie pilot 2 maanden 



Beoogd resultaat Er zijn drie pilots uitgevoerd in de OncoZON regio, waarin een of meerdere 
scenario’s zijn uitgeprobeerd. 
 
Eind 2018 is er minimaal één werkwijze uitgewerkt  die ziekenhuizen kunnen 
gebruiken om TO & SDM te implementeren in de eigen zorgpaden waar het 
MDO een onderdeel van is. 
 

Risico - Training onvoldoende om toe te kunnen passen in de praktijk 
- Beschikbare capaciteit formatie training ontwikkeling 
- Onvoldoende tijd om proces volledig te begeleiden 
- Onvoldoende draagvlak 
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

De uitkomsten afkomstig van de uitgevoerde pilots zijn richtinggevend voor 
hoe TO & SDM een vaste plek moet krijgen rondom (regionale) MDO’s, in heel 
Nederland, aansluitend bij de roadmap MDS. 
 

	
 
	


