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Samenvatting
Samen beslissen, een term die veel wordt gehoord in de medische omgeving tegenwoordig. Een
stijgende druk op de zorg, een verouderende populatie en snel opeenvolgende innovaties in de zorg
zorgen ervoor dat de zorg in Nederland verandert. Om te voorkomen dat de belasting op het
Nederlandse zorgsysteem te hoog wordt, wordt steeds meer aangestuurd op waardegedreven zorg.
Het is de bedoeling dat hiermee meer waarde wordt gecreëerd voor de patiënt, zonder dat de kosten
vermeerderen. Dit is mede te bereiken door samen te beslissen. Samen beslissen wordt in de
literatuur gedefinieerd als ‘een samenwerkingsproces tussen arts en patiënt, waarbij de arts de
patiënt informeert over verschillende behandelopties met hun voor- en nadelen (inclusief geen
behandeling), de patiënt zijn persoonlijke waarden, voorkeuren en behandeldoelen met de arts deelt
om tot een behandelkeuze voor de patiënt te komen, waarbij het essentieel is dat de patiënt wordt
ingelicht over dat er een keuze gemaakt moet worden en een follow-up afspraak wordt gemaakt’.
In het UMCG wordt al veel aandacht besteed aan samen beslissen, maar nog niet overal vindt
besluitvorming op grond van samen beslissen plaats. Een concreet voorbeeld van samen beslissen in
het UMCG is het ‘Passend behandelplan’. Deze aanpak is ontwikkeld voor de oudere oncologische
patiënt en wordt beschouwd als best practice. Er wordt door middel van literatuuronderzoek en semi
gestructureerde interviews onderzocht of deze aanpak verder in het UMCG geïmplementeerd kan
worden. Hierbij wordt gekeken naar de definitie, implementatiebarrières en facilitators en waarde
van samen beslissen, gespecificeerd op het Passend behandelplan. Uit de resultaten blijkt dat de
onderdelen van het Passend behandelplan niet ziekte-specifiek zijn en het daardoor mogelijk is deze
aanpak verder in het UMCG te implementeren. Er is sprake van verschillende
implementatiebarrières, waaronder een tekort aan tijd en/of middelen, cultuur en het missen van
informatie. Implementatiefacilitators zijn onder andere meer aandacht voor samen beslissen in
opleidingen en/of trainingen en IT-technische ondersteuning. Samen beslissen, specifiek gekeken
naar het Passend behandelplan, biedt een passendere behandeling voor de patiënt, een betere
samenwerking tussen zorgprofessionals en minder zorgkosten.
Op basis van deze bevindingen, worden er zes aanbevelingen aan het UMCG gedaan. Dit zijn:
implementeer het Passend behandelplan verder dan enkel bij de oncologische oudere patiënt in het
UMCG, ontwikkel een draaiboek voor de toepassing van het Passend behandelplan, besteed
aandacht aan de financiering van het Passend behandelplan, deel uitkomstinformatie van de patiënt
in het UMCG (en daarbuiten), betrek meerdere partijen dan alleen de patiënt en de behandelend
arts bij het proces van samen beslissen en besteed meer aandacht aan samen beslissen in de
opleidingen voor artsen en verpleegkundigen.
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Voorwoord
Het afgelopen half jaar was een taaie. En dan bedoel ik niet alleen voor mij, maar vooral voor mijn
opdrachtgever - het UMCG - en de rest van de gezondheidssector. Het waren zes maanden met
pieken en dalen, waarin iedereen had te dealen met het coronavirus. Ook al maakten de
omstandigheden het soms extra lastig, desalniettemin heb ik ontzettend veel geleerd in en van het
UMCG in deze hectische tijd. Het heeft me geleerd flexibel te zijn, nieuwe oplossingen te zoeken, op
een andere manier te communiceren met mensen en meer begrip te tonen voor de
gezondheidssector. Ik ben niet alleen op persoonlijk gebied gegroeid door deze stage, maar ook op
academisch vlak. In het afgelopen half jaar heb ik een heleboel nieuwe dingen geleerd, veel meer
dan dat ik vooraf had verwacht. Ik ben bekend geraakt met een hele andere manier van onderzoek
doen. Deelnemers voor het onderzoek benaderen, interviews afnemen, data transcriberen en
analyseren waren allemaal nieuw voor mij. Het was daarom een grote uitdaging, maar ik kan
absoluut zeggen dat ik veel heb geleerd.
Voor u ligt het advies rapport ‘Samen beslissen in het UMCG’, waarin ik mijn bevindingen wat betreft
de definitie, implementatie en de waarde van samen beslissen in het UMCG presenteer. Ik wil
ontzettend veel dank betuigen aan mijn stagebegeleidster Mirjam Plantinga. Voor haar begeleiding,
aandacht, interesse en constant aanwezige enthousiasme. Nieuwe input en goede ideeën waren
altijd aanwezig, ook wanneer ik dit zelf niet inzag. Daarnaast wil ik Vera Hanewinkel en Petra Regtop
bedanken voor hun ondersteuning en feedback. Naast de goede begeleiding vanuit het UMCG,
verdienen tevens Marion van Rijssel en Klaas Poelstra een speciaal woord van dank voor hun
supervisie. Dit rapport had niet geschreven kunnen worden zonder medewerking van de deelnemers
aan het onderzoek. Hiervoor wil ik de geïnterviewden uitgebreid bedanken. Zonder hun ervaring en
kennis was het me niet gelukt.
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1 Introductie
1.1 Veranderingen in de zorg leiden tot waardegedreven zorg en patiëntenparticipatie
De zorg verandert continu. Deze veranderingen brengen gevolgen met zich mee. Een grote
verandering die heeft plaatsgevonden in het Nederlandse zorgsysteem is de nieuwe wetgeving sinds
2006: de Zorgverzekeringswet. Deze wet zorgde ervoor dat het zorgstelsel veranderde van een
overheidgestuurd stelsel naar een stelsel wat gebaseerd is op private onderhandelingen[1]. Inwoners
van Nederland kunnen plots hun eigen zorgaanbieder kiezen. Dit vraagt van zorgaanbieders dat zij
flexibiliteit in hun aanbod weten te organiseren, waarin de zorggebruiker centraal staat en de zorg op
maat wordt gemaakt[2]. De Zorgverzekeringswet was de eerste stap van een gegeneraliseerd
zorgaanbod naar een persoonsgerichter zorgaanbod in Nederland. Sindsdien wordt er in de zorg
steeds meer aandacht besteed aan gepersonaliseerde zorg, oftewel patiëntgerichte zorg. De
gedachte achter patiëntgerichte zorg is dat er wordt gefocust op de patiënt als persoon en de zorg
wordt gericht op de specifieke behoeften van dat individu[3].
Ook de zorgvraag verandert. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing. Het aantal
ouderen in Nederland neemt nog altijd toe. Momenteel is 19% van de Nederlandse bevolking ouder
dan 65 jaar[4]. Schattingen luiden dat in 2025 22% van de bevolking ouder is dan 65 en dit in 2040 zal
stijgen naar 26%[5]. Naast de toename van het aantal ouderen, neemt ook de levensverwachting van
de ouderen toe. Waar de levensverwachting van 65-jarigen in 1950 gemiddeld 14,3 jaar was, is de
prognose voor 2025 gemiddeld 20,7 jaar en wordt geschat dat dit in 2040 gemiddeld 22,5 jaar is[6,7].
Daar tegenover staat de toename van (oudere) mensen met multimorbiditeit en chronische
aandoeningen[8]. Met een stijging van de leeftijd van de gemiddelde Nederlander, wordt ook de
gemiddelde patiënt ouder.
De gemiddelde Nederlander wordt dus weliswaar ouder, maar hij wordt wel minder gezond oud. Dit
leidt ertoe dat de zorgvraag in Nederland stijgt. Door de grotere vraag neemt de druk op het gehele
zorgsysteem toe, van eerstelijnszorg tot spoedzorg en van verpleeghuiszorg tot mantelzorg.
Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af en het aantal alleenwonende
ouderen toe[9]. Om te voorkomen dat de zorg een te groot beslag legt op de collectieve lasten, zet de
overheid in op doelmatigheidsverbetering, wat er op neer komt dat met dezelfde capaciteit aan
mensen en middelen, meer zorg moet worden geleverd[2]. Dit kan worden bereikt met meer
aandacht voor value-based health care (VBHC), oftewel waardegedreven zorg. Waardegedreven zorg
is een concept waarbij het maximaliseren van de waarde voor de patiënt per eenheid van de
uitkomsten centraal staat. Het doel van deze aanpak is het verbeteren van patiëntuitkomsten en het
verlagen van de zorgkosten[10]. Waardegedreven zorg wordt gekenmerkt door de breuk van Porter en
Teisberg[11]:

Patiëntwaarde = relevante gezondheidsuitkomsten / kosten
Om waarde te bieden aan de patiënt, moet de zorg anders worden georganiseerd. In plaats van dat
er naar de patiënt wordt gekeken op basis van zijn aandoening, komt de waarde voor de patiënt
centraal te staan. De patiënt voert hierbij idealiter regie over de eigen gezondheid[10]. Het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG) houdt zich sterk bezig met waardegedreven zorg. Er wordt
hierbij onder andere gefocust op de terugkoppeling van uitkomsten in de spreekkamer, actieve
betrokkenheid van patiënten (patiëntenparticipatie) en samenwerking in zorg in de regio[12].
8

Adviesrapport Samen beslissen

UMCG, juni 2020

1.2 Waardegedreven zorg, patiëntenparticipatie en samen beslissen
Ontwikkelingen in de technologie hebben ertoe geleid dat patiënten steeds meer zaken omtrent hun
zorg zelf kunnen regelen. In het UMCG is de mijn UMCG applicatie hier een mooi voorbeeld van.
Hiermee kan de patiënt een deel van zijn medische gegevens bekijken, afspraken inplannen en zijn
ziektegeschiedenis bekijken[13]. Dergelijke ontwikkelingen betekenen dat de patiënt steeds meer
toegang heeft tot medische kennis. De patiënt wordt zelfbewuster en mensen worden mondiger. De
relatie tussen de arts en de patiënt verandert, met als gevolg dat de positie van de patiënt verandert.
De patiënt wordt partner, waarbij hij participeert in het zorgproces[2]. Deze veranderingen zorgen
ervoor dat Nederland langzaam maar zeker verandert van een verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving[14].
In het UMCG is men actief bezig met de participatie van patiënten en patiëntgerichte zorg.
Patiëntenparticipatie betekent dat patiënten worden betrokken bij - en invloed hebben op besluitvormende processen op het gebied van onderzoek, beleid en zorg[15]. Dit is een thema waar
het UMCG veel nadruk op legt. De kerntaken van het UMCG zijn zorg, onderwijs en onderzoek, en
het moet vanzelfsprekend worden dat de patiënt hierbij betrokken wordt[16][17]. In 2017 is in het
UMCG de leidende coalitie Patiëntenparticipatie ingesteld. De taak van de leidende coalitie
Patiëntenparticipatie luidt dan ook om het UMCG een omgeving te maken waarin er een inclusieve
relatie is tussen patiënt en UMCG, zodat zij beiden als partner worden gezien[18].
Samen beslissen is een manier van zorg verlenen waarbij de patiënt centraal staat en er dus sprake is
van patiëntgerichte zorg. Samen beslissen wordt daarom ook wel als het toppunt van patiëntgerichte
zorg beschouwd[19]. Het principe van samen beslissen is dat de patiënt goed geïnformeerd wordt
door de arts en zelf actief betrokken wordt bij de besluitvorming rondom de behandeling. Zo wordt
samen voor de best passende behandeloptie voor de patiënt gekozen. Samen beslissen gaat uit van
de gedachte dat zorgverleners en patiënten verschillende, maar even belangrijke, expertise
inbrengen bij het maken van medische beslissingen[20]. Hierin zijn de patiënt en arts partner van
elkaar. Doordat samen beslissen de patiënt centraal zet, wordt er meer waarde voor de patiënt
gecreëerd. Ook wordt de patiënt actief betrokken rondom de besluitvorming van zijn behandeling,
wat leidt tot meer patiëntenparticipatie. Twee doelen van het UMCG zijn het bereiken van
waardegedreven zorg en patiëntenparticipatie. Samen beslissen is een middel om deze doelen te
bereiken (figuur 1).

Figuur 1 Onderlinge relatie tussen waardegedreven zorg, patiëntenparticipatie en samen beslissen
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1.3 Er is te weinig aandacht voor samen beslissen
Alhoewel er landelijk en internationaal al veel aandacht wordt besteed aan samen beslissen, wordt
er nog steeds te vaak gezien dat patiënten te weinig informatie over behandelopties hebben, en
daarmee over de kwaliteit van leven die in hun persoonlijke situatie te winnen valt. Zij kunnen
daarom niet gelijkwaardig meepraten over hun behandeling[21]. Er zijn weinig zorgprofessionals die
consequent de betrokkenheid van patiënten bevorderen en nog minder zorgprofessionals passen de
zorg aan op de voorkeuren van de patiënt[22]. Tevens vindt meer dan de helft van de mensen met een
chronische ziekte dat er onvoldoende met hen wordt besproken wat zij belangrijk vinden in hun zorg
en gezondheid[23]. Er moet dus nog veel gebeuren om samen beslissen de norm te laten worden.
Samen beslissen staat daarom hoog op de politieke agenda en op de agenda van de Federatie
Medisch Specialisten (FMS) en landelijk wordt veel geïnvesteerd om het proces te verbeteren[24].

1.4 Samen beslissen in het UMCG
In de afgelopen jaren zijn er al vele instrumenten ontwikkeld voor samen beslissen. Dit zijn onder
andere keuzehulpen en dashboards. Ook in het UMCG zijn er mooie voorbeelden van samen
beslissen te vinden. Het ziekenhuis is dan ook al meerdere jaren bezig met het ontwikkelen en
toepassen van samen beslissen. Een concreet voorbeeld van samen beslissen dat is ontwikkeld en
wordt toegepast in het UMCG is het ‘Passend behandelplan’, wat is ontwikkeld voor de oudere
oncologische patiënt. In het UMCG houdt dit concept in dat een getrainde verpleegkundige, door
middel van een gesprek met de patiënt, de waarden, voorkeuren, doelen en mate van kwetsbaarheid
van de oudere patiënt in een multidisciplinair overleg (MDO) inbrengt[25]. Deze aanpak vindt in het
UMCG plaats bij de chirurgische oncologie in samenwerking met de ouderengeneeskunde. Tevens
zijn er pilots (geweest) bij enkele andere oncologische specialismen: de gynaecologische oncologie,
hoofd-hals oncologie en neuro-oncologie[26]. In de verschillende oncologische specialismen blijkt deze
aanpak een succes, maar deze aanpak is (nog) niet verder geïmplementeerd in het ziekenhuis.
Zoals genoemd zijn er dus al enkele voorbeelden van samen beslissen te vinden in het UMCG, maar
nog niet overal vindt besluitvormig op grond van samen beslissen plaats. Recent is door de Raad van
Bestuur besloten om het CAPPUCCINO rapport UMCG breed te implementeren. Dit rapport beschrijft
tien aanbevelingen met betrekking tot patiënt- en familieparticipatie. Twee van de aanbevelingen
hebben een directe link met samen beslissen. Deze aanbevelingen luiden als volgt: ‘Gezamenlijke
besluitvorming in medisch contact’ en ‘Patiënten en/of diens naasten worden uitgenodigd om deel
te nemen aan (medisch) multidisciplinair overleg, zowel in de polikliniek als tijdens opname in het
ziekenhuis’[27]. Met de implementatie van dit rapport wordt bevorderd dat besluitvorming in het
UMCG overal (indien mogelijk) plaatsvindt op grond van samen beslissen. Het principe van samen
beslissen in de zorg is dus belangrijk, maar de vraag is hoe dit het best kan worden vormgegeven in
een organisatie als het UMCG. Dit is een grote uitdaging, omdat er een toename van oudere
patiënten met multimorbiditeit is, wat de besluitvorming in medische context ingewikkelder
maakt[28]. Een interessante vraag is of het ‘Passend behandelplan’ als best practice van samen
beslissen gezien kan worden en ook bij niet-oncologische patiënten in het UMCG geïmplementeerd
kan worden.
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1.5 Onderzoeksvragen
Dit leidt tot de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Wat is nodig voor een succesvolle implementatie van
samen beslissen en hoe kan samen beslissen bij ouderen - vormgegeven in het ‘Passend
behandelplan’ - worden geëvalueerd en geïmplementeerd?’. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden wordt het onderzoek opgedeeld in drie elementen: de definitie van samen beslissen,
de implementatie barrières en facilitators van samen beslissen en de waarde van samen beslissen.
Om onderzoek te kunnen doen naar samen beslissen in het UMCG, is het essentieel om te weten
waar samen beslissen precies uit moet bestaan. Daarom wordt er eerst gekeken naar de definitie van
samen beslissen. De deelvraag die hierbij hoort luidt: ‘Wat zijn de essentiële elementen van samen
beslissen en bevat het ‘Passend behandelplan’ deze?’. Hiermee wordt uitgezocht wat nodig is voor
een succesvol proces van samen beslissen.
Daarnaast is het belangrijk om de implementatiemogelijkheden voor het ‘Passend behandelplan’ te
onderzoeken. De deelvraag hierbij is: ‘Wat zijn de implementatie barrières en facilitators voor het
‘Passend behandelplan’ en is het mogelijk om dit op niet-oncologische afdelingen te implementeren?
Hierbij wordt er onder andere gekeken naar wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor
het implementeren van het Passend behandelplan in het UMCG. Als laatste wordt onderzocht hoe er
waarde kan worden gegeven aan samen beslissen. De hoofdvraag die hierbij hoort is: ‘Wat is de
toegevoegde waarde van samen beslissen, specifiek gekeken naar het ‘Passend behandelplan’ en kan
deze worden gemeten?’. Het is belangrijk om te weten wat samen beslissen, specifiek gekeken naar
het ‘Passend behandelplan’ oplevert. Zit daar verschil in voor de patiënt, de zorgverlener en/of
organisatie? Antwoorden op deze vragen zullen worden verkregen door literatuuronderzoek en een
interview studie.

1.6 Leeswijzer
In dit hoofdstuk, hoofdstuk 1, wordt een introductie gegeven over samen beslissen. De aanleiding tot
het schrijven van dit rapport wordt uitgelegd en er worden verschillende onderwerpen die in relatie
staan met samen beslissen uitgelicht. Hoofdstuk 2 geeft een theoretisch kader voor samen beslissen.
Hierin wordt op basis van literatuuronderzoek een juiste definitie van samen beslissen beschreven,
er wordt beschreven wat implementatie barrières en facilitators zijn en wat de waarde van samen
beslissen is. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie omtrent samen beslissen beschreven. Er
worden verschillende landelijke initiatieven omtrent samen beslissen beschreven (externe analyse),
waarna er wordt ingezoomd op samen beslissen in het UMCG (interne analyse). Er worden
verschillende voorbeelden van toepassingen van samen beslissen in het UMCG besproken.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 nog een stap verder ingezoomd. Hier wordt een specifieke aanpak
van samen beslissen -het ‘Passend behandelplan’ - en de patiëntgroep waarvoor deze ontwikkeld is
beschreven. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de resultaten van het kwalitatief onderzoek wat
door middel van semigestructureerde interviews is uitgevoerd en in hoofdstuk 6 worden de conclusie
en discussie beschreven. Als laatste biedt hoofdstuk 7 aanbevelingen. Hier kunnen aanbevelingen
voor het UMCG als organisatie en aanbevelingen voor verder onderzoek worden gevonden.
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2 Samen beslissen in medische besluitvorming
Samen beslissen is een veelbesproken concept in de hedendaagse gezondheidszorg. Het principe van
samen beslissen in medische besluitvorming is dat de patiënt samen met de arts kan beslissen over
welke behandeling of ondersteuning het best bij hem past[29]. De patiënt wordt hierbij goed
geïnformeerd door de arts en actief betrokken bij de besluitvorming rondom de behandeling[20].
Enerzijds informeert de arts de patiënt over de verschillende behandelmogelijkheden en wat de
medische voor- en nadelen hiervan zijn, anderzijds deelt de patiënt zijn gezondheidssituatie en
persoonlijke doelen en voorkeuren met de arts. Samen bespreken ze wat de mogelijke
behandelopties betekenen voor de gezondheidssituatie en persoonlijke voorkeur van de patiënt en
samen beslissen ze welke zorg het beste bij de patiënt past[29]. In de literatuur zijn veel verschillende
definities van samen beslissen te vinden en op veel plaatsen wordt het net iets anders ingevuld. In de
literatuur wordt zowel het concept samen beslissen, als gezamenlijke besluitvorming, als gedeelde
besluitvorming gebruikt[30]. Om onduidelijkheden te voorkomen, wordt in dit rapport wordt enkel de
term samen beslissen gebruikt. Echter, er zit geen verschil in betekenis tussen de verschillende
termen.
Dit hoofdstuk verstrekt achtergrondinformatie over samen beslissen. Het is opgesplitst in drie
thema’s: de definitie van samen beslissen, de implementatiebarrières en facilitators voor samen
beslissen en de waarde van samen beslissen. Deze thema’s worden besproken op basis van de
bestaande literatuur. Om onderzoek te kunnen doen naar samen beslissen in het UMCG is het
essentieel om te weten wat samen beslissen precies is en waar het uit bestaat. Om tot een treffende
definitie van samen beslissen te komen is literatuuronderzoek gedaan. In maart 2020 is in PubMed
naar literatuur betreffende samen beslissen gezocht. De volgende zoektermen zijn hiervoor gebruikt:
‘shared decision making’, ‘shared decision making definition’ en ‘shared decision making elements’.
De resultaten zijn gesorteerd op ‘best match’. Artikelen van de eerste tien zoekpagina’s waarin
vanuit de titel duidelijk werd dat het over samen beslissen gaat, gefocust op de definitie en/of
elementen van samen beslissen, zijn geselecteerd. Tevens zijn de definities van medisch invloedrijke
partijen, zoals de Federatie Medisch specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland
meegenomen. Om de implementatiebarrière en facilitators en waarde van samen beslissen te
beschrijven is eveneens literatuuronderzoek gedaan. Ook is gekeken naar verschillende
onderzoeksrapporten. Voor het concept samen beslissen worden doorgaans meerdere termen
gebruikt.

2.1 De definitie van samen beslissen
Om een definitie voor samen beslissen te kunnen vaststellen, is het belangrijk om te definiëren wat
de verschillende onderdelen van samen beslissen zijn. Een eerder onderzoek naar onder andere de
definitie van samen beslissen heeft geresulteerd in het onderscheiden van twee groepen elementen:
essentiële elementen en ideale elementen[31]. Makoul en Clayman concluderen dat er (nog) geen
eenduidige definitie voor samen beslissen is, maar identificeren deze twee groepen elementen voor
samen beslissen. Met essentiële elementen worden de elementen bedoeld die ten minste nodig zijn
om te kunnen spreken van samen beslissen, met andere woorden: elementen die de kern van het
samen beslissen omvatten. Ideale elementen kunnen sterk bijdragen aan het verbeteren van het
besluitvormingsproces, maar zijn niet noodzakelijk om samen beslissen te laten plaatsvinden. Ideale
elementen kunnen ook worden gezien als facilitators voor implementatie. Makoul en Clayman
onderscheiden zelf negen essentiële elementen, deze worden later in dit hoofdstuk beschreven
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(hoofdstuk 2.1.3.1). Op basis van bestaande literatuur en de essentiële elementen kan een correcte
definitie van samen beslissen worden opgesteld.
2.1.1 De definitie van samen beslissen in de literatuur
In de literatuur zijn veel verschillende definities van samen beslissen te vinden. In het overgrote deel
wijken deze definities op bepaalde vlakken van elkaar af. In tabel 1 is een overzicht te vinden van
verschillende in de literatuur gebruikte definities van samen beslissen. Een aantal van deze definities
zijn kort, bondig en weinig specifiek, zoals de definities waarin enkel wordt gesteld dat samen
beslissen een proces is waarin gezamenlijk een keuze wordt gemaakt door een zorgverlener en een
patiënt[32,33]. Anderen zijn juist lang en veelomvattend, bijvoorbeeld: ‘Samen beslissen is een proces
waarin artsen en patiënten samenwerken om tests, behandelingen, management of
ondersteuningspakketten te selecteren op basis van klinisch bewijs en de geïnformeerde voorkeuren
van de patiënt; het omvat het verstrekken van op bewijs gebaseerde informatie over opties,
resultaten en onzekerheden, samen met beslissingsondersteunende begeleiding en een systeem
voor het vastleggen en implementeren van de geïnformeerde voorkeuren van de patiënt’[34] (tabel 1).
Wat in een groot deel van de definities naar voren komt en belangrijk is om te benoemen, is dat
samen beslissen een proces is[31,32,34,35,36,37,38,39]. Het vindt niet plaats op één moment in de tijd. Dit
betekent dat het geen eenmalig keuze moment is, maar het gedurende het hele zorg- of
behandelproces doorloopt. Een keuze kan gedurende het zorgproces veranderen en het is belangrijk
dat arts en patiënt beiden betrokken blijven in het keuzeproces. De patiënt maakt een zogenoemde
patient journey en samen beslissen hoort daarin van begin tot eind aanwezig te zijn. Daarnaast wordt
vaak genoemd dat samen beslissen een samenwerking tussen de arts en patiënt is[31,34,35,36,37,39,40,41].
De arts en patiënt werken samen om tot een juist besluit te kunnen komen. Hierin delen beide
partijen informatie met elkaar, zodat er een tweerichtingsverkeer van informatie plaatsvindt[19]. Op
twee na[19,40], komt in alle definities naar voren dat er een keuze moet worden gemaakt. Het
bespreken van de verschillende behandelopties met hun voor- en nadelen wordt in zeven van de
dertien definities genoemd[19,32,34,35,37,39,42]. In acht van de dertien definities worden de persoonlijke
waarden, voorkeuren en doelen van de patiënt genoemd[19,32,34,35,37,38,39,42].
De definitie van samen beslissen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) luidt als volgt: ‘Samen
beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het
beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en
omstandigheden worden meegenomen’[20]. De Patiëntenfederatie Nederland geeft voor samen
beslissen de volgende omschrijving: ‘Samen beslissen betekent dat u samen met uw arts beslist over
welke zorg het beste bij u past. Uw arts geeft u informatie over de mogelijkheden. En wat de
medische voor- en nadelen hiervan zijn. U bespreekt samen wat dit betekent voor uw eigen situatie
en wat uw persoonlijke voorkeur is. Uiteindelijk beslist u samen wat het best bij u past. Uw wensen
en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing’[29].
Tabel 1 Verschillende definities van samen beslissen in de literatuur

Auteur
Kon A.A. et
al.[32]

Definitie (Engels)

Definitie (Nederlandse vertaling)

Shared decision-making is a collaborative
process that allows patients, or their
surrogates, and clinicians to make health
care decisions together, taking into account
the best scientific evidence available, as

Samen beslissen is een
samenwerkingsproces dat ervoor zorgt dat
patiënten, of hun surrogaat, en artsen
samen gezondheidszorgbeslissingen kunnen
nemen, waarbij zowel het best beschikbare
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well as the patient’s values, goals, and
preferences

Oliver D.B. et
al.[43]
Tonelli M.R.,
Sullivan M.D.[40]

Kunneman M.
et al.[41]

Stiggelbout
A.M. et al.[33]
Fisher K.A. et
al.[35]

Barry M.J.,
Edgman-Levitan
S.[19]
Sepucha K.R. et
al.[42]

Slade M.[34]

Légaré F. et
al.[36]

Shared decision making is a process wherein
a choice is jointly made by a healthcare
provider or team of providers and a patient
or family member
Shared decision making is best viewed as
collaboration in all aspects of clinical care,
with clinicians needing to fully engage with
the patient’s experience of illness and
participation in treatment
In shared decision making, patients and
clinicians engage in a conversation and work
together to make decisions about health
and care that fit best individual patients and
their lives
Shared decision making – clinicians and
patients make decisions together using the
best available evidence
Shared decision making is a collaborative
process in which patients and providers
make decisions together, integrating patient
values and preferences with clinical
evidence to arrive at a patient-centered
decision
In shared decision making, both parties
share information: the clinician offers
options and describes their risks and
benefits, and the patient expresses his or
her preferences and values
Shared decision making encourages highquality conversations that combine the
expertise of clinicians; the best available
medical evidence; and patient’s
experiences, goals and preferences to select
the appropriate care
A process in which clinicians and patients
work together to select tests, treatments,
management or support packages, based on
clinical evidence and the patient’s informed
preferences; it involves the provision of
evidence-based information about options,
outcomes and uncertainties, together with
decision support counselling and a system
for recording and implementing patients’
informed preferences

Shared decision making can be defined as
an interpersonal, interdependent process in
which health professionals, patients and
their caregivers relate to and influence each
other as they collaborate in making
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wetenschappelijke bewijs, als de waarden,
doelen, en voorkeuren van de patiënt
worden meegenomen
Samen beslissen is een proces waarin een
keuze gezamenlijk wordt gemaakt door een
zorgverlener, of een team van
zorgverleners, en een patiënt of familielid
Samen beslissen kan het beste worden
gezien als samenwerking in alle aspecten
van klinische zorg, waarbij artsen volledig
betrokken zijn met de ziektebeleving en
deelname aan de behandeling van de
patiënt
In samen beslissen voeren patiënten en
artsen een gesprek en werken ze samen om
beslissingen over gezondheid en zorg te
nemen die het beste passen bij de patiënt
en zijn leven
Samen beslissen – artsen en patiënten
nemen samen beslissingen op basis van het
best beschikbare bewijs
Samen beslissen is een
samenwerkingsproces waarin patiënten en
zorgverleners samen beslissingen maken,
waarbij waarden en voorkeuren van de
patiënt geïntegreerd worden met klinisch
bewijs om tot een patiënt gecentreerde
beslissing te komen
In samen beslissen delen twee partijen
informatie: de arts geeft behandelopties en
beschrijft de risico’s en voordelen en de
patiënt deelt zijn voorkeuren en waarden
Samen beslissen stimuleert hoogwaardige
gesprekken die de expertise van artsen, het
best beschikbare medische bewijs en de
ervaringen, doelstellingen en voorkeuren
van de patiënt combineren om de juiste
zorg te selecteren
Een proces waarin artsen en patiënten
samenwerken om tests, behandelingen,
management of ondersteuningspakketten
te selecteren op basis van klinisch bewijs en
de geïnformeerde voorkeuren van de
patiënt; het omvat het verstrekken van op
bewijs gebaseerde informatie over opties,
resultaten en onzekerheden, samen met
beslissingsondersteunende begeleiding en
een systeem voor het vastleggen en
implementeren van de geïnformeerde
voorkeuren van de patiënt
Samen beslissen kan worden gedefinieerd
als een interpersoonlijk, onderling
afhankelijk proces waarin zorgprofessionals,
patiënten en hun zorgverleners zich tot
elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden
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decisions about a patient’s health

Hajizadeh N. et
al.[37]

Shared decision making is a process in
which clinicians and patients work together
to arrive at a mutually agreed upon decision
after considering evidence and patient
preferences, and it has been touted to be
imperative for true informed consent

Spatz E.S. et
al.[38]

Shared decision making is a process
undertaken between a clinician and a
patient with a preference-sensitive
condition – a condition that has more than
one clinically appropriate intervention or
management strategy, such as stable
ischemic heart disease or herniated disk –
to help the patient decide among multiple
acceptable health care choices in
accordance with his or her preferences and
values
Shared decision making is a process in
which decisions are made in a collaborative
way, where trustworthy information is
provided in accessible formats about a set
of options, typically in situations where the
concerns, personal circumstances, and
contexts of patients and their families play a
major role in decisions

Elwyn et al.[39]
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wanneer ze samenwerken bij het nemen
van beslissingen over de gezondheid van
een patiënt
Samen beslissen is een proces waarin artsen
en patiënten samenwerken om tot een
wederzijds overeengekomen besluit te
komen nadat klinisch bewijs en de
voorkeuren van de patiënt in overweging
zijn genomen, en het wordt noodzakelijk
geacht voor daadwerkelijke geïnformeerde
toestemming
Samen beslissen is een proces ondernomen
door een arts en een patiënt met een
voorkeursgevoelige aandoening – een
aandoening die meer dan één klinisch
geschikte interventie of management
strategie heeft, zoals een stabiele
ischemische hartaandoening of hernia – om
de patiënt te helpen beslissen over
meerdere acceptabele gezondheidzorg
keuzes in overeenstemming met zijn
voorkeuren en waarden
Samen beslissen is een proces waarin
beslissingen in een samenwerking worden
genomen, waarbij betrouwbare informatie
wordt verstrekt in een toegankelijke vorm
over een reeks opties, meestal in de
situaties waarin de zorgen, de persoonlijke
omstandigheden en de context van
patiënten en hun familie een belangrijke rol
spelen bij beslissingen

2.1.2 De essentiële elementen van samen beslissen
Een recente systematische review van Bomhof-Roordink et al. identificeert de zeven meest
genoemde componenten in de verschillende ontwikkelde modellen voor samen beslissen[44]. Er
wordt gekeken naar alle modellen voor samen beslissen die zijn gevonden vanaf de eerste
waarneming van het begrip in de literatuur. Hieruit zijn de zeven meest genoemde overeenkomende
elementen op een rijtje gezet. Het meest prominente element is het bespreken van de
behandelmogelijkheden (1). Daarna komen het maken van de keuze (2) en het bespreken van de
patiëntvoorkeuren (3). Hierop volgend het geven van informatie op maat (4) en het overwegen van
(of overleggen over) de opties (5). Als laatste worden het creëren van keuze awareness (6) en het
leren kennen van de patiënt (7) genoemd[44]. Over de jaren heen zijn dit de meest genoemde
elementen in modellen voor samen beslissen. Of dit allemaal essentiële elementen zijn, staat ter
discussie.
Over hoeveel en wat precies de essentiële elementen van samen beslissen zijn, zijn de meningen
verdeeld. Volgens Tonelli en Sullivan kent samen beslissen slechts twee essentiële elementen[40].
Namelijk, dat samen beslissen is gefocust op een behandelkeuze (1) en de arts verantwoordelijk is
voor het verstrekken van behandelopties, terwijl de patiënt zijn waarden en voorkeuren bijdraagt (2).
Er wordt gesteld dat de patiënt als persoon kennen cruciaal is voor het proces. Tonelli en Sullivan
pleiten daarom dat de arts de patiënt goed genoeg moet kennen om de vraag ‘wat zou jij doen als jij
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mij was?’ te kunnen beantwoorden. Daarentegen zeggen Légaré en Witteman dat er drie essentiële
elementen aanwezig moeten zijn om tot samen beslissen te kunnen komen[45]. Als eerst moeten de
zorgprofessional en de patiënt beiden erkennen dat er een keuze gemaakt moet worden (1).
Ten tweede moeten ze allebei het best beschikbare bewijs betreffende de risico’s en voordelen van
elke behandeloptie kennen en begrijpen (2) en de derde is dat bij beslissingen rekening moet worden
gehouden met zowel de richtlijnen van de zorgverlener als met de waarden en voorkeuren van de
patiënt (3).
Echter, Kunneman et al. stellen dat er vier sleutelelementen zijn in samen beslissen[41]. Dit zijn de
patiënt bewust maken van het feit dat er een keuze is (1), de relevante behandelopties en de
bijbehorende voordelen en nadelen bediscussiëren (2), de visie en voorkeuren van de patiënt
bediscussiëren (3) en de uiteindelijke beslissing maken (4). In deze studies worden met name een
verschillend aantal essentiële elementen genoemd, maar de inhoud van deze elementen komt
grotendeels overeen. Het gaat om het maken van een keuze en beide partijen, zowel de patiënt als
de arts, moeten op de hoogte zijn van verschillende informatie componenten. Dit is de medisch
technische informatie, waaronder de verschillende behandelopties met alle voor- en nadelen wordt
verstaan, en de informatie van de patiënt, waarmee men de waarden, voorkeuren en doelen van de
patiënt bedoelt.
2.1.3 De essentiële elementen in modellen voor samen beslissen
Door de jaren heen zijn er veel verschillende modellen voor samen beslissen ontwikkeld. Een aantal
van deze modellen zijn voor samen beslissen in het algemeen, maar er zijn ook veel modellen die
ontwikkeld zijn voor een bepaalde gezondheidszorgsituatie of voor een specifieke patiëntgroep[44].
Drie modellen worden (kort) uitgelicht[31,39,46]. De reden waarom voor deze drie is gekozen, is dat het
veel gebruikte modellen zijn, ze zijn veel beschreven en geciteerd in de literatuur betreffende samen
beslissen. Ook zijn de modellen ontwikkeld voor samen beslissen in het algemeen (niet ziektespecifiek) en het zijn relatief recente modellen. Ze vinden allen hun oorsprong na het jaar 2000. De
drie modellen worden niet alleen beschreven, maar ook met elkaar vergeleken.
2.1.3.1 Het model van Makoul en Clayman

Het model van Makoul en Clayman stamt uit 2006[31]. Zij identificeren verschillende groepen
elementen voor samen beslissen: essentiële elementen en ideale elementen. De essentiële
elementen zijn noodzakelijk om samen beslissen te laten plaatsvinden. Ideale elementen zijn niet
noodzakelijk, maar zorgen ervoor dat het proces gemakkelijker of efficiënter verloopt. De essentiële
elementen vormen samen een model, of een stappenplan, om samen beslissen toe te passen.
Makoul en Clayman definiëren negen verschillende essentiële elementen. Dit zijn het vaststellen
en/of uitleggen van het probleem (1), de verschillende behandelopties presenteren (2), het
bediscussiëren van de voor- en nadelen van de behandelopties (3), het bespreken van de waarden en
voorkeuren van de patiënt (4), het bespreken van het vermogen of de zelfeffectiviteit van de patiënt
(5), de kennis van de arts/aanbevelingen (6), het controleren van het begrip van de patiënt (7), het
maken van de beslissing of deze expliciet uitstellen (8) en een follow-up afspraak maken (9).
Het is belangrijk dat de arts en patiënt de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke
behandelopties bespreken, omdat ze verschillende perspectieven kunnen hebben wat betreft het
belang van de voordelen en risico’s, met name hoe geschikt een optie is voor de patiënt en wat hij
16

Adviesrapport Samen beslissen

UMCG, juni 2020

eventueel moet opofferen voor deze behandeloptie. Deze perspectieven worden duidelijk door
zowel de waarden en voorkeuren van de patiënt als de kennis en aanbevelingen van de arts mee te
nemen in de overwegingen. Hierin worden de ideeën, zorgen en uitkomstverwachtingen van de
patiënt meegenomen.
Wat volgens Makoul en Clayman vaak wordt vergeten, maar erg belangrijk is, is het vermogen van de
patiënt om therapietrouw te blijven te bespreken. Dit is van invloed op hoe geschikt een bepaalde
behandeloptie is voor een patiënt. Door het proces heen is het van belang dat er regelmatig wordt
gecontroleerd of beide partijen elkaars feiten en perspectieven begrijpen[31].
2.1.3.2 Het model van Stiggelbout et al.

Stiggelbout, Pieterse en de Haes hebben vier stappen opgesteld voor samen beslissen, welke elk één
of meerdere elementen bevatten[46]. Stap één is dat de professional de patiënt inlicht over het feit
dat er een keuze moet worden gemaakt en het oordeel van de patiënt hierin belangrijk is (1). Daarna
bespreekt de professional de verschillende behandelopties en de voor- en nadelen van elke relevante
behandeloptie (2) in stap twee. In de derde stap bespreken de professional en patiënt de voorkeuren
van de patiënt, waarbij de professional de patiënt in zijn overwegingen steunt (3). In stap vier wordt
de voorkeur van de patiënt qua rol in het keuzeproces bediscussieerd (4) en wordt de keuze gemaakt,
of bewust uitgesteld (5). Ook wordt tijdens de laatste stap een mogelijke follow-up besproken (6).
Het is vaak niet volledig duidelijk wat de beste manier van aanpak voor een bepaald
gezondheidsprobleem is. Bewijs voor een effectieve aanpak kan zwak zijn, of zelfs ontbreken. Ook is
het mogelijk dat er wel degelijk duidelijke behandelmogelijkheden zijn, maar dat deze van elkaar
verschillen in uitkomsten op de gezondheid. Bij dergelijke keuzes is de waarde die aan een uitkomst
verbonden is van belang. Deze waarden kunnen per persoon verschillen en daarom is niet alleen de
overweging van de professional van belang, maar tevens die van de patiënt. Als eerste stap is het dus
belangrijk dat de professional de patiënt duidelijk maakt dat de keuze voorkeursgevoelig is en de
keuze daarom mede afhangt van wat belangrijk is voor de patiënt. Bij de tweede stap, de patiënt de
behandelmogelijkheden met de bijbehorende voor- en nadelen uitleggen, is het van belang om een
aantal factoren mee te nemen. Er moet worden nagedacht over welke informatie relevant is, wat de
kennis van de patiënt is en of deze compleet is, hoe informatie over de risico’s wordt overgedragen
en of de patiënt alle informatie begrijpt[46].
2.1.3.3 Het drie stappen model van Elwyn et al.

Het drie stappen model van Elwyn et al. wordt algemeen geaccepteerd en veel gebruikt in de
kliniek[39]. Dit model deelt het proces van samen beslissen op in drie verschillende stappen. Dit model
is in twee versies tot stand gekomen. In 2012 is de opzet van het model bedacht, in 2017 is het
herzien. In de eerste versie van het model zijn de verschillende stappen de keuze bespreken (choice
talk) (1), de opties bespreken (option talk) (2) en de beslissing bespreken (decision talk) (3). Het doel
van choice talk is om te zorgen dat de patiënt weet dat er verschillende opties beschikbaar zijn. Met
option talk geef je de patiënt meer gedetailleerde informatie over de opties, hierbij worden onder
andere de voor- en nadelen van de verschillende opties besproken. Tijdens de decision talk worden
de voorkeuren van de patiënt besproken en wordt besloten wat het beste voor de patiënt is.
In het herziene model zijn er nog steeds drie verschillende stappen, maar is de term ‘choice talk’
veranderd in ‘team talk’ en zijn er enkele elementen aan de verschillende stappen toegevoegd. De
term is veranderd naar ‘team talk’ zodat het duidelijk wordt dat patiënt en zorgverlener
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samenwerken. Team talk legt, naast de patiënt bewust maken van het feit dat er een keuze te maken
valt, de nadruk op het aan het licht brengen van de doelen van de patiënt. Deze doelen kan de
patiënt als leidraad gebruiken in het besluitvormingsproces.
Option talk dient voor het vergelijken van
verschillende alternatieven. Deze vergelijking
wordt gedaan met behulp van risico
communicatie. Een toevoeging aan de
decision talk is dat de patiënt tot
geïnformeerde voorkeuren moet komen. Een
beslissing moet worden gemaakt op basis van
deze voorkeuren, begeleid door de ervaring
en expertise van de zorgprofessional[39]. Deze
verandering geeft aan hoe belangrijk het is
dat de doelen en voorkeuren van de patiënt
worden meegenomen in het maken van een
beslissing.
2.1.3.4 Overeenkomsten en verschillen

Er zijn enkele overeenkomsten en verschillen
tussen de modellen te vinden. Waar de modellen van Figuur 2 Het drie stappen model voor samen beslissen van Elwyn
[39]
et al.
Makoul en Clayman en Stiggelbout et al. negen,
respectievelijk zes essentiële elementen tellen, gaat het model Elwyn et al. af op slechts drie
stappen. Het model van Elwyn et al. is een duidelijk en eenvoudig model, waardoor het eenvoudiger
voor educatieve doeleinden kan worden gebruikt. De modellen van Makoul en Clayman en
Stiggelbout et al. beschrijven de verschillende stappen en/of elementen achtereenvolgend. Het
model van Elwyn et al. laat zien dat de verschillende stappen elkaar niet enkel opvolgen, maar
interactie hebben met elkaar (figuur 2, pijltjes). Er is een variatie te vinden in aanwezige elementen in de
verschillende modellen. Tabel 2 geeft een overzicht van alle genoemde elementen uit de
verschillende modellen. Een wit vlak staat voor niet aanwezig in het bovenstaande model, een kruisje
betekent wel aanwezig in het bovenstaande model. De elementen die overeenkomen en in alle drie
de modellen aanwezig zijn, zijn het bespreken van de verschillende opties met de bijbehorende vooren nadelen (inclusief geen behandeling), het bespreken van de waarden en voorkeuren van de
patiënt en het maken van de beslissing of deze bewust uitstellen. Hieruit kan worden vastgesteld dat
dit zeer belangrijke elementen zijn. Dit komt tevens overeen met de meest genoemde elementen uit
de review van Bomhof-Roordink et al[44]. De elementen die in twee van de drie modellen voorkomen
zijn de patiënt inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden (en dat zijn mening daarbij telt) en
het bespreken van een follow-up (tabel 2).
In één van de modellen wordt het vaststellen van het probleem van de patiënt genoemd. Dit is de
reden waarom samen beslissen plaats moet vinden, en maakt daarom geen onderdeel van het
keuzeproces. In het model van Stiggelbout et al. wordt een los element beschreven om de rol van de
patiënt in het keuzeproces vast te stellen. Dit is essentieel, maar kan worden besproken in de fase
van het maken van de keuze en hoeft geen los element te zijn. Wat enkel in het model van Elwyn et
al. expliciet genoemd wordt, maar een belangrijk onderdeel van samen beslissen is, is het bespreken
van de behandeldoelen van de patiënt. De overige elementen die eenmaal genoemd worden zijn het
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bespreken van de zelf effectiviteit van de patiënt, de kennis van de arts en het controleren van het
begrip van de patiënt. Dit zijn allemaal omstandigheden die nodig zijn om samen beslissen te kunnen
laten slagen, maar geen onderdelen van het samen beslissen zelf. Hierdoor kunnen deze factoren
beter worden beschreven als randvoorwaarden voor samen beslissen en niet als essentiële
elementen.
Tabel 2 Overzicht van overeenkomsten en verschillen in elementen tussen de modellen voor samen beslissen

Elementen
Het vaststellen van het probleem van de patiënt
De patiënt inlichten dat er een keuze gemaakt moet
worden (en dat zijn mening daarbij telt)
Het bespreken van de verschillende behandelopties
met voor- en nadelen
Het bespreken van waarden/voorkeuren van de
patiënt
Het bespreken van de behandeldoelen van de patiënt
Het bespreken van de voorkeur van de patiënt qua rol
in het keuzeproces
Het bespreken van de zelf effectiviteit van de patiënt
De kennis van de arts en/of aanbevelingen
Het controleren van het begrip van de patiënt
Het maken van een keuze of de keuze bewust
uitstellen
Het bespreken van een follow-up

Makoul en
Clayman[31]
x

Stiggelbout
et al.[46]

Elwyn et
al.[39]

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

2.1.4 Een definitie van samen beslissen om te gebruiken in het UMCG
In tabel 2 zijn de belangrijke elementen dikgedrukt weergegeven. Er kan worden vastgesteld dat er
vijf essentiële elementen zijn. Dit zijn de patiënt inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden
(en dat zijn mening daarbij telt) (1), het bespreken van de verschillende behandelopties met voor- en
nadelen (inclusief geen behandeling) (2), het bespreken van de persoonlijke waarden, voorkeuren en
behandeldoelen van de patiënt (3), het maken van de keuze of de keuze bewust uitstellen (4) en het
bespreken van een follow-up (5). Een follow-up is belangrijk om na te gaan hoe het gaat met de
patiënt en of hij nog steeds tevreden is met zijn behandelplan. Eventuele wijzigingen in het
behandelplan kunnen tijdens de follow-up worden gemaakt. Omdat samen beslissen als een proces
wordt gezien en niet als enkel keuzemoment, is dit van essentieel belang. Wat geconcludeerd kan
worden, is dat veel definities in de literatuur incompleet zijn. Ze verschillen veel van elkaar en vaak is
niet duidelijk wat precies bedoeld wordt. De essentiële elementen van samen beslissen worden vaak
niet of niet correct weergegeven in de definitie van samen beslissen. Daarom is hier een zo volledig
mogelijke definitie van samen beslissen geformuleerd die in het UMCG gebruikt kan worden. Deze is
gebaseerd op de bestaande literatuur en de essentiële elementen van samen beslissen.
‘Samen beslissen is een samenwerkingsproces tussen arts en patiënt, waarbij de arts de patiënt informeert over
verschillende behandelopties met hun voor- en nadelen (inclusief geen behandeling), de patiënt zijn persoonlijke
waarden, voorkeuren en behandeldoelen met de arts deelt om tot een behandelkeuze voor de patiënt te komen, waarbij
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het essentieel is dat de patiënt wordt ingelicht over dat er een keuze gemaakt moet worden (en zijn mening daarbij telt)
en een follow-up afspraak wordt gemaakt’.

In deze definitie zijn alle vijf essentiële elementen van samen beslissen meegenomen, namelijk: de
patiënt inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden (en dat zijn mening daarbij telt) (1), het
bespreken van de verschillende behandelopties met voor- en nadelen (2), het bespreken van de
persoonlijke waarden, voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt (3), het maken van de keuze of
de keuze bewust uitstellen (4) en het bespreken van een follow-up (5).

2.2 Implementatie barrières en facilitators
Er is al een langere tijd aandacht voor samen beslissen. Hoewel er al veel gebeurt omtrent samen
beslissen (hoofdstuk 3.1) en het grootste deel van de patiënten graag samen wil beslissen, is het nog
steeds niet ingebed in de standaard zorg[47]. Om dit te laten gebeuren, moet er wat veranderen aan
de huidige invulling van de zorg. Een nieuwe of andere aanpak implementeren zorgt altijd voor
implementatiebarrières. Praktische problemen worden vaak neergezet als barrières, zoals gebrek aan
tijd, een slechte aansluiting op de workflow en schaarse informatie voor de patiënt[39]. Daarentegen
zijn er ook facilitators die het implementeren van samen beslissen kunnen bevorderen. In de
literatuur is hier veel over geschreven. Een aantal belangrijke barrières en facilitators met betrekking
tot de implementatie van samen beslissen worden hier beschreven. De barrières en facilitators
kunnen worden opgedeeld in vier levels: voor de patiënt, voor de zorgprofessional voor de
organisatie[48].
2.2.1 Implementatiebarrières voor samen beslissen
Légaré en Thompson-Leduc beschrijven twaalf mythen van samen beslissen en weerleggen deze[49].
Een aantal hiervan worden beschouwd als barrières en worden daarom uitgelicht. Eén mythe die
wordt genoemd is dat samen beslissen teveel tijd in beslag neemt[49]. Dit is één van de meest
genoemde barrières voor samen beslissen. Samen beslissen zou meer tijd gaan kosten voor de
zorgprofessional. Hier zijn wisselende resultaten over te vinden. Légaré en Thompson-Leduc
beargumenteren dat er veel studies zijn die hier geen enkel bewijs voor leveren, of zelfs stellen dat
het minder tijd kost. Een deel van de studies levert bewijs dat voor samen beslissen niet meer tijd
nodig is dan om de gebruikelijke zorg aan te bieden[45,49]. Andere studies geven aan dat er een kleine
toename van consultatietijd is als er wordt geïnvesteerd in samen beslissen[46]. Een andere mythe die
wordt genoemd is dat samen beslissen geld gaat kosten. Critici stellen dat samen beslissen wordt
gestuurd door een consumentgericht model, waardoor er zorgen zijn over het toenemen van
onnodige en kostbare procedures. Echter, uit verschillende studies is gebleken dat het interventies
voor samen beslissen niet direct tot hogere kosten leiden[49].
Een andere implementatiebarrière is dat patiënten durven geen vragen te stellen, omdat ze bang zijn
om als ‘moeilijke patiënt’ bestempeld te worden[46]. Patiënten schamen zich soms voor het feit dat ze
dingen niet weten of begrijpen, dit kan ook een drempel vormen om vragen te stellen of het gesprek
aan te gaan[50]. Voor veel patiënten is samen beslissen in de spreekkamer lastig. Volgens een
onderzoek van het NIVEL heeft ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) beperkte
gezondheidsvaardigheden[50]. Gezondheidsvaardigheid is het hebben van kennis, motivatie en
competenties om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toe te passen
bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen[51]. Naast dat patiënten aarzelen om vragen
te stellen, zijn ze zich vaak niet bewust van de rol die ze kunnen spelen in de besluitvorming[46]. Ook
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kan het voorkomen dat de patiënt kwetsbaar is door zijn ziekte (of ouderdom), en daardoor niet
goed de eigen regie op zich kan nemen[52].
Ondanks dat ook de aandacht voor samen beslissen onder artsen is toegenomen, vinden veel artsen
het moeilijk om samen te beslissen. De meeste zorgprofessionals zien deze aanpak niet als de
standaard zorg. Een moeilijke uitdaging is de houding van artsen die het moeilijk vinden om deze
benadering te hanteren[39]. Zorgverleners voelen weerstand, bijvoorbeeld omdat ze niet overtuigd
zijn van de effecten van samen beslissen. Ook kan het voorkomen dat ze niet op de hoogte zijn van
bewijs of dit niet vertrouwen[48].
Sommige artsen hebben het gevoel dat ze patiënten zorg onthouden door de manier van werken in
samen beslissen. Anderen hebben het gevoel dat ze hun patiënten goed genoeg kunnen inschatten
en de voorkeuren van de patiënt zelf kunnen invullen. Op deze manier presenteren ze enkel de door
hun ingeschatte relevante opties[48].
Een andere barrière die wordt ervaren is dat het concept samen beslissen te nauw is[52]. Het gaat niet
alleen om de patiënt en de arts, maar beslaat een breder terrein. Samen beslissen moet eveneens
geen prestatie worden. Het gaat om de uitkomstmaat van samen beslissen: de cliënt is achteraf
tevreden met het genomen besluit en de wijze waarop dat besluit tot stand is gekomen. Verder
wordt er genoemd dat er te weinig aandacht is voor het feit dat het geven van informatie ook sturing
betekent. De manier waarop en de mate waarin een professional informatie verstrekt, heeft invloed
op beslissingen van burgers en cliënten[52].
2.2.2 Implementatiefacilitators voor samen beslissen
Een belangrijke bevorderende factor is dat de patiënt gemotiveerd is om actief deel te neme aan het
gesprek met de arts en zich voor te bereiden op het gesprek[52]. Hierbij moet de patiënt worden
gestimuleerd om zijn stem te laten horen in het proces van samen beslissen. Ziekenhuizen zijn
begonnen met het implementeren van de drie goede vragen (hoofdstuk 3.1.1). Dit ondersteunt de
patiënt in, en nodigt patiënten uit tot het vragen stellen aan zorgprofessionals. Zulke aansporingen
voor de patiënt werken faciliterend voor samen beslissen. Patiënten durven vaak geen vragen te
stellen, en de drie goede vragen zorgen ervoor dat dit juist wel gebeurt[46].
Een andere manier van de patiënt ondersteunen is het aanbieden van keuzehulpen. Keuzehulpen
ondersteunen de patiënt in het besluitvormingsproces door informatie te verschaffen en hem te
ondersteunen in het proces van voorkeursvorming[46]. Keuzehulpmiddelen verbeteren de kennis en
verwachtingen van de patiënt en de betrokkenheid van de patiënt in het maken van een keuze. Ook
verminderen keuzehulpen het uitstellen van keuzes en komt de keuze vaak beter overeen met de
waarden van de patiënt[46]. Keuzehulpen zijn nuttig en ondersteunen samen beslissen, maar ze
kunnen niet het gesprek tussen de patiënt en de arts vervangen.
Een andere facilitators die in de literatuur naar voren komt is een positieve houding van de
zorgprofessional ten opzichte van samen beslissen[53]. Als de zorgprofessional gemotiveerd is,
bijvoorbeeld door de perceptie dat samen beslissen zal leiden tot een positief effect op het klinische
proces, is dat een bevorderende factor voor de implementatie. Ook het idee dat samen beslissen zal
leiden tot een positief effect op de resultaten voor de patiënt valt onder de positieve houding van de
zorgprofessional. Het is noodzakelijk dat samen beslissen nuttig en praktisch gevonden wordt door
de arts[53]. Het betrekken van andere zorgprofessional dan de arts bij samen beslissen kan ook een
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implementatiefacilitator zijn[46]. In toenemende mate worden zorgprofessionals, zoals
verpleegkundigen, al betrokken bij het proces van besluitvorming. Een goed voorbeeld hiervan is de
aanpak van het Passend behandelplan (hoofdstuk 4). Andere zorgprofessionals kunnen een
ondersteunende rol spelen bij het bepalen van voorkeuren van patiënten en om informatie te geven
over de voor- en nadelen van de behandeling. Het betrekken van andere zorgprofessionals is
faciliterend, omdat een deel van de tijdsdruk van de medisch specialist zo wordt weggenomen[46]. In
de literatuur wordt dikwijls genoemd dat er nog te weinig bekend is over andere medische
beroepsgroepen in het proces van samen beslissen[53].
Wat zeer bevorderend kan werken is training van zorgprofessionals[46]. Zowel in de opleiding voor
arts als voor verpleegkundige wordt samen beslissen nu geïntegreerd in de
communicatievaardigheden. Ook worden vaardigheidstrainingen voor professionals in ziekenhuizen
of andere gezondheidszorginstanties steeds meer gezien. Dit gebeurt vooral in Westerse landen,
zoals West-Europa, Canada en de Verenigde Staten. Niet alleen vaardigheden moeten worden
opgedaan, maar ook de kennis over en het bewustzijn van samen beslissen moet worden vergroot[46].
Een verbetering van de vaardigheden, kennis en bewustzijn van samen beslissen werkt bevorderend
voor de implementatie.

2.3 De waarde van samen beslissen
In het kader van waardegedreven zorg is het belangrijk dat samen beslissen meer waarde voor de
patiënt oplevert. Volgens de breuk van Porter stijgt de waarde van de patiënt als de relevante
gezondheidsuitkomsten stijgen of de kosten dalen[11]. In de gezondheidszorg worden vaak
uitkomsten op medisch gebied en kwaliteit van leven centraal gesteld. Dit is logisch omdat de zorg in
eerste instantie het doel heeft om de gezondheid te verbeteren. Bij samen beslissen gaat het vaak
om verschillende gelijkwaardige opties, met andere uitkomsten[52]. Het doel van samen beslissen is
daarom niet per se het verbeteren van de gezondheid, maar de waarde is te vinden in een ander
gebied: voor de patiënt.
Door samen te beslissen wordt de autonomie van de patiënt versterkt, waardoor hij meer eigen regie
kan nemen. Ook wordt de betrokkenheid van de patiënt bij het besluitvormingsproces vergroot en
wordt de patiënt beter geïnformeerd[52]. De eerder benoemde essentiële elementen zijn de patiënt
inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden (en dat zijn mening daarbij telt) (1), het bespreken
van de verschillende behandelopties met voor- en nadelen (inclusief geen behandeling (2), het
bespreken van persoonlijke waarden, voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt (3), het maken
van de keuze of de keuze bewust uitstellen (4) en het bespreken van een follow-up (5). Door de
stappen van de essentiële elementen te doorlopen, bereik je bovengenoemde doelen en creëer je
meer waarde voor de patiënt. De stappen van samen beslissen kunnen leiden tot beslissingen die
beter bij de individuele patiënt passen en daardoor meer voldoening geven, maar ook tot betere
professional-patiëntrelaties, minder herhalingsconsulten, minder verzoeken om een second opinion
en op de lange termijn een betere naleving van de behandeling en betere resultaten[46].
Ook de beschikbare meetinstrumenten dragen bij aan meer waarde voor de patiënt. Interventies die
gedeelde besluitvorming bevorderen, kunnen leiden tot veranderingen op het niveau van de patiënt,
zorgverlener, organisatie of omgeving. Voor de patiënt kan het tot meer kennis, meer tevredenheid,
minder angst en een betere overeenstemming over de voorkeuren en de gemaakte keuze leiden. De
zorgverlener kan het meer vaardigheden en kennis over gedeelde besluitvorming brengen.
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Interventies voor samen beslissen leveren de organisatie een betere invulling van tijd en logistiek en
qua omgeving het kan leiden tot betere toegang tot behandelopties en minder kosten[52]. De inzet
van keuzehulpmiddelen lijken met name de waarde voor de patiënt te beïnvloeden[54]. De patiënt
wordt ondersteund bij het nemen van de beslissing een positief effect te hebben. Zo verhogen
keuzehulpmiddelen het kennisniveau van de patiënt en leiden keuzehulpen tot een betere
betrokkenheid van de patiënt tijdens het besluitproces[54].
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2.3.1 De uitkomsten van samen beslissen
In verschillende onderzoeken zijn de uitkomsten van samen beslissen onderzocht. De resultaten
laten zien dat het toepassen van de principes van samen beslissen met name een positief effect heeft
op de mate waarin patiënten geïnformeerd zijn over de te volgen behandeling. Daarnaast leidt het
tot minder spijt van de genomen beslissing[55]. Andere mogelijke positieve effecten op het zorgproces
zijn onder meer het bevorderen van het vertrouwen en eerlijkheid van de patiënt, wat leidt tot een
betere diagnose en zorg en een verbetering van de relatie tussen arts en patiënt[53]. Daarnaast krijgen
gezondheidswerkers meer achtergrondinformatie over patiënten, zodat zij de behoeften en
voorkeuren van patiënten beter kunnen beoordelen. Mogelijke positieve effecten op de klinische
resultaten zijn onder andere: acceptatie van het advies door patiënten en het volgen van medicatie
en meer tevredenheid onder patiënten. Dit kan komen door het verminderen van hun zorgen, maar
ook door het vergroten van hun begrip van ziekte en behandelingsopties. Daarnaast kan het leiden
tot betere gezondheidsresultaten[53].
Het proces of de uitvoering kan zelf worden gemeten op bepaalde aspecten, zoals op de mate waarin
er informatie is gegeven, de mate waarin de voorkeuren van de cliënt zijn geïnventariseerd en de
mate waarin de cliënt heeft geparticipeerd in de besluitvorming[52]. Echter, het meten van de
effecten blijft lastig. Er is bijvoorbeeld geen instrument dat meet hoe professionals gedeelde
besluitvorming ervaren. De meest gebruikte instrumenten voor het meten van de effecten bij de
cliënt hebben methodologische beperkingen, met name het feit dat er niet duidelijk een onderscheid
kan worden gemaakt in patiënttevredenheid. Daarbij komt dat er slechts enkele meetinstrumenten
voor gedeelde besluitvorming samen met patiënten zijn ontwikkeld[52]. De CQ-indexen die in
Nederland zijn ontwikkeld, meten ervaringen en het bestaat uit een vaste set (voor verschillende
aandoeningen gelijk) aan vragen rondom communicatie, gedeelde besluitvorming en
informatievoorziening[52].
Hoewel samen beslissen mogelijk een impact kan hebben op een verlaging van de zorgkosten of een
toename in de mate waarin patiënten zich aan het behandelplan houden, ligt het directe effect van
samen beslissen meer op de mate van geïnformeerdheid en de tevredenheid met de beslissing[55].
Voor de initiële implementatie is echter tijdelijk extra investering nodig. Ziekenhuizen moeten
investeren in een cultuuromslag en een gedragsverandering, zowel bij professionals als bij patiënten.
Daarnaast zijn investeringen in de randvoorwaarden om samen beslissen goed vorm te geven
noodzakelijk. Voor een juiste aanpak zijn kennis en ervaring nodig in een ziekenhuis[54].
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3 De huidige situatie omtrent samen beslissen
Zowel in Nederland als internationaal wordt er veel aandacht besteed aan samen beslissen. Vanuit
verschillende instanties en organisaties vindt onderzoek plaats en er zijn veel initiatieven voor samen
beslissen opgericht. Er zijn meerdere rapporten uitgebracht betreffende samen beslissen in
Nederland. Zo werden het rapport ‘Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland’ in
samenwerkingsverband tussen het ZonMW en CZ[52], het rapport ‘Samen beslissen met de
zorgverlener’ van de Patiëntenfederatie Nederland[47] en het rapport ‘Samen beslissen over de
kankerbehandeling’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)[56]
recentelijk uitgebracht. Ook bracht de FMS het visiedocument ‘Samen beslissen’ uit[20]. In dit
hoofdstuk worden een aantal landelijke initiatieven betreffende samen beslissen beschreven,
gevolgd door initiatieven omtrent samen beslissen in het UMCG.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen beslissen hoog op de
agenda staan. Sinds 2018 wordt het beleid ‘Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022’ gevoerd[57]. In een
kamerbrief schrijft Bruno Bruins, de voormalige minister van Medische Zorg, dat we streven naar
zorg waarin we niet automatisch alles doen wat medisch mogelijk is, maar patiënten de behandeling
bieden die in hun specifieke situatie het beste is en de patiënt ondersteunt om het leven te leiden
wat hij graag wil[58]. De vier belangrijke punten waar het beleid op is gericht zijn meer inzicht in
zorguitkomsten, meer samen beslissen, meer uitkomstgericht organiseren en betalen en betere
toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie (figuur 3). De ontwikkeling naar uitkomstgerichte
zorg heeft twee doelen: het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt en het verhogen van
werkplezier voor en het leveren van kwaliteit door de zorgverlener. In het regeerakkoord is 70
miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling, waarbij koplopers de ruimte wordt
gegeven[57].

Figuur 3 De pijlers van Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 van het ministerie van VWS

[57]

Vanuit het Zorginstituut Nederland (ZIN) worden vele projecten omtrent samen beslissen
gesubsidieerd. In 2016 startte het ZIN de subsidieregeling voor transparantie over kwaliteit van de
zorg. Bij de start van de regeling werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020, wat neerkomt
op 5 miljoen euro per subsidiejaar[59]. In 2018 werd door het ministerie van VWS in totaal 11,1
miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling transparantie over kwaliteit van de
zorg[59]. Dit is ruim 6 miljoen euro meer dan in de voorgaande twee jaren waarin de regeling van
kracht was. Door de hoge kwaliteit van ingediende voorstellen is voor 2018 besloten om eenmalig
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het subsidieplafond te verhogen naar 11,1 miljoen euro. Het programma is met vijf jaargangen
verlengd, van 2020 tot 2025.
Het eerste thema van de regeling was gerelateerd aan samen beslissen, namelijk ‘Het benutten van
begrijpelijke en vindbare informatie in de medisch-specialistische zorg in de context van samen
beslissen’[60]. In dit themajaar werden de eerste zeven projecten betreffende samen beslissen
gesubsidieerd vanuit het ZIN, waaronder ‘3 goede vragen’ en ‘Beslist samen!’ (hoofdstuk 3.1). Het derde
en vierde thema, in respectievelijk 2018 en 2019, hadden eveneens relatie met samen beslissen. In
2018 was het thema ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’[59] en in 2019
luidde het thema ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen in ketens’[61]. In de
vierentwintig projecten die in 2018 en 2019 werden gesubsidieerd door het ZIN, zijn er twee die in
het UMCG plaatsvinden. Dit zijn het project ‘Samen sturen’, wat betrekking heeft op
depressiebehandeling, en het project ‘Samen beslissen over optimale behandeling bij
nierfunctievervanging op basis van zorgdata en patiëntvoorkeuren’. De projecten in het UMCG
worden later dit hoofdstuk beschreven (hoofdstuk 3.2). In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de
samen beslissen projecten die worden gefinancierd door het ZIN.
Ook ZonMW doet zijn bijdrage met verschillende projecten en initiatieven voor samen beslissen. In
2017 zijn er vanuit ZonMW tien projecten met betrekking tot samen beslissen gehonoreerd[62]. De
projecten hebben het doel om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te leveren over het proces van
gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. De vergaarde kennis uit de projecten draagt bij
aan het verbeteren van samen beslissen in de medisch specialistische curatieve zorg. De Federatie
Medisch specialisten voert in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland de campagne
'Verstandig Kiezen' uit, waar samen beslissen een onderdeel van is[63] (hoofdstuk 3.1.3). Deze campagne
wordt ondersteund door ZonMw en ZIN. ZonMw doet onderzoek naar richtlijnen en financiert
projecten om keuzehulpen te implementeren in de praktijk. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van
de samen beslissen projecten die worden gefinancierd door ZonMW.

3.1 Landelijke initiatieven omtrent samen beslissen
3.1.1 Campagne 3 goede vragen
‘3 goede vragen’ is een campagne op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, FMS,
Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), InEen, de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)[64]. Het doel van deze campagne
is inventarisatie, doorontwikkeling en inbedding van samen beslissen in de zorg door gebruik te
maken van de '3 goede vragen'[60]. De drie vragen die hiervoor zijn opgesteld zijn ‘Wat zijn mijn
mogelijkheden?’ (1), ‘Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?’ (2) en ‘Wat betekent
dat in mijn situatie?’ (3)[64]. Het doel van deze drie vragen stellen is het naar boven halen van de
benodigde informatie en een open gesprek tussen de patiënt en arts. Vervolgens kan er samen
worden beslist welk onderzoek of welke behandeling het beste bij de patiënt past.
3.1.2 Beslist samen!
‘Beslist samen!’ is een implementatieprogramma vanuit Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
(STZ). Het doel van het implementatieprogramma was het versnellen van implementeren van samen
beslissen in de zorgpaden van selecteerde ziekenhuizen[60]. De geselecteerde ziekenhuizen waren
Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis,
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Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis,
Erasmus MC en het Maastricht UMC+. Het doel was om in elk ziekenhuis minimaal twee
zorgprocessen aan te pakken, wat in totaal neerkomt op vierentwintig zorgprocessen.
Het ging om het implementeren van reeds bestaande instrumenten (ondersteunende informatie en
communicatie middelen) zoals keuzehulpen en consultkaarten, trainingen en op procesverandering
gerichte aanpakken met als direct doel om patiënten beter te informeren en hen in staat te stellen
betere keuzes te maken in de zorg[65]. Zorgprofessionals werkten met het vier-stappenmodel voor
gedeelde besluitvorming: vertellen dat er een keuze is; behandelopties voorleggen met voor- en
nadelen; vragen naar angsten, zorgen, verwachtingen en wensen van de patiënt en zo tot een
gezamenlijk besluit komen. Zorgverleners kregen een coachende in plaats van een sturende rol[66]. Na
afloop van het implementatieprogramma is dit doel ver overtroffen, er zijn in totaal zevenenvijftig
zorgprocessen meegenomen in het implementatieprogramma. Andere resultaten van dit
implementatieproject zijn het kennisplein Beslist samen! en zeven concrete inzichten over samen
beslissen[65,67].
In 2019 is op initiatief van het AMC en de NFU het vervolgproject ‘Beslist samen! Met spreekkamerinformatie op maat’ gestart. Veertien ziekenhuizen, waaronder het UMCG, zijn gestart met de
opvolger van het programma, waarbij een verdiepingsslag is gemaakt op basis van de resultaten van
‘Beslist samen!’ Er wordt onderzocht hoe uitkomstinformatie helpt bij het voeren van een goed
samen beslis-gesprek[68]. Het integreren van uitkomstinformatie gebeurt door Patient Reported
Outcome Measures (PROMs) in de spreekkamer weer te geven via een voor zorgverlener en patiënt
begrijpelijk dashboard. Hierbij wordt rekening gehouden met lage gezondheidsvaardigheden. Ook
wordt landelijke uitkomstinformatie toegevoegd aan bestaande keuze-ondersteunende
hulpmiddelen. Het implementeren van samen beslissen gebeurt door informatie over waarden en
voorkeuren van patiënten te bevragen en te gebruiken voor het maken van een best passende
beslissing, herinrichting van het zorgproces, met name het multidisciplinair overleg (MDO),
taakverdeling en elektronisch patiëntdossier, het aanbieden van e-learnings en feedback van
consulten als trainingsvorm en aandacht voor ketensamenwerking en gezondheidsvaardigheden[69].
De ontwikkelde toepassingen en kennis zijn landelijk beschikbaar[68].
3.1.3 Campagne Verstandig Kiezen
De Orde van Medisch Specialisten (OMS), ZonMw en wetenschappelijke verenigingen hebben de
campagne ‘Verstandig Kiezen’ gelanceerd. Hierbij is de Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie (NPCF) partner. Met deze campagne wordt samen met zorgprofessionals en patiënten
gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de zorg en zorgkostenbeheersing. De campagne moet een
antwoord geven op de vraag hoe we elke euro voor de zorg zo efficiënt en doelmatig mogelijk
kunnen uitgeven, zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit van zorg in Nederland.
‘Verstandig Kiezen’ ondersteunt daarom medisch specialismen en hun patiënten bij het maken van
gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg[70]. De campagne gaat uit van een
kwaliteitscyclus: een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot
kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne kent vier
pijlers: verstandig keuzes, zorgevaluatie, samen beslissen en praktijkvariatie[63].
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Verstandige Keuzes zijn bewezen aanbevelingen bij een bepaalde behandeling voor de
zorgprofessional. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan
over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Deze gesprekken over het nut en de
noodzaak van bepaalde medische testen. Behandelingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan
de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Verstandige Keuzes dragen bij aan de
transformatie naar juiste zorg op de juiste plek. Er zijn in totaal 73 Verstandige Keuzes opgesteld. Ze
zijn opgesteld voor cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, keel- neus- en
oorheelkunde, urologie, radiologie, orthopedie, reumatologie, kindergeneeskunde, klinische chemie
en dermatologie en venereologie[71].
3.1.4 Experiment Uitkomstindicatoren
In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het programma ‘Experiment
Uitkomstindicatoren’. Samen met in- en externe partners maken zij uitkomstinformatie toegankelijk
in de spreekkamer. Patiënten krijgen informatie op maat over uitkomsten van zorg, zodat zij - samen
met de zorgverlener - beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen
past. Het experiment richt zich op drie aandoeningen. Het gebruik van zorguitkomsten worden op de
volgende keuzemomenten toegespitst: de nacontrole bij borstkanker, de ontslagmogelijkheden bij
een cerebrovasculair accident (CVA) en niervervangende therapie bij chronisch nierfalen[72]. Het
programma kent vier doelen[73]. De eerste is om nieuwe of gepersonaliseerde inzichten te verkrijgen
in behandelresultaten voor het gebruik van zorguitkomsten. Een tweede doel is het inzetten van
zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer. Om patiënten te helpen informeren en
beslissen, worden samen met ZorgKeuzeLab keuzehulpen en dashboards ontwikkeld[74]. Het publiek
bekend maken van zorguitkomsten is doel nummer drie en ten vierde wil Santeon het gebruik van
zorguitkomsten evalueren. Het ministerie van VWS maakt het ‘Experiment Uitkomstindicatoren’
financieel mogelijk en het project wordt begeleidt door ZonMw. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor een periode van drie jaar (2018-2021)[72].
Tabel 3 Aanwezigheid van de essentiële elementen van samen beslissen in verschillende landelijke initiatieven

Elementen
De patiënt inlichten dat er een
keuze gemaakt moet worden
Het bespreken van
verschillende behandelopties
met voor- en nadelen
Het bespreken van persoonlijke
waarden, voorkeuren en
behandeldoelen van de patiënt
Het maken van de keuze of de
keuze bewust uitstellen
Het bespreken van een followup

3 goede vragen
x

Verstandige Keuzes
x

x

x

x
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Landelijk zijn er veel onderzoeken en projecten gaande omtrent samen beslissen. Vanuit de overheid
wordt de ontwikkeling van samen beslissen via verschillende programma’s gesubsidieerd. In tabel 3
is een overzicht weergeven van aan welke essentiële elementen van samen beslissen uit de literatuur
wordt voldaan in de concrete voorbeelden van samen beslissen. De initiatieven zijn met name
gericht op de patiënt inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden, het bespreken van de
verschillende behandelopties met zijn voor- en nadelen en het bespreken van persoonlijke waarden,
voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt. Andere procesmatige stappen van samen beslissen
worden niet benadrukt in deze concrete voorbeelden van samen beslissen. Een verklaring hiervoor is
dat dit voorbeelden van hulpmiddelen bij een concrete stap van samen beslissen zijn, en niet per
definitie het hele proces van samen beslissen omvatten.

3.2 Samen beslissen in het UMCG
In het UMCG is samen beslissen tevens een belangrijk thema. Een uitgangspunt van het UMCG is dat
de mens leidend is. Een onderdeel van de visie van het UMCG is dat zij werkt van mens tot mens, in
alles wat zij doet[16]. Er wordt gewerkt voor en met mensen in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs
en opleiding. Dit komt onder andere terug in de programma’s ‘Zie de mens’ en ‘Waardegedreven
Zorg’. In het UMCG is men actief bezig met de participatie van patiënten en patiëntgerichte zorg,
waar samen beslissen onderdeel van is. In dit hoofdstuk wordt een selectie van initiatieven omtrent
samen beslissen in het UMCG gegeven.
In 2017 is in het UMCG de leidende coalitie Patiëntenparticipatie ingesteld. In het kader van kwaliteit
en veiligheid zijn voor verschillende thema’s leidende coalities opgezet in het UMCG[75]. Dit zijn
thema’s waarvoor extra inzet en coördinatie plaatsvindt om het thema een impuls te geven. Elke
leidende coalitie bestaat uit een (voormalig) afdelingshoofd, sectordirecteur, verpleegkundig
professional, een inhoudsdeskundige en medewerker van de UMC-staf Patiëntenzorg, Kwaliteit en
Veiligheid[75]. De taak van de leidende coalitie Patiëntenparticipatie is om het UMCG een omgeving te
maken waarin er een inclusieve relatie is tussen patiënt en UMCG, zodat zij beiden als partner
worden gezien[18]. Eén van de aspecten waar de leidende coalitie Patiëntenparticipatie zich op richt is
het verlenen van zorg en dienstverlening in samenwerking met de patiënt en diens naaste.
Momenteel vindt er in het UMCG een tweejarig project plaats: Samen beslissen en Samen sterker.
3.2.1 Het programma Waardegedreven Zorg
In 2018 is het programma Waardegedreven Zorg opgestart in het UMCG. De eerste fase stond voor
het onderzoeken van hoe de principes van waardegedreven zorg kunnen bijdragen aan het
transparant maken van kwaliteit van de zorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit is tevens
een uitgangspunt van het ZIN. Momenteel zit het programma in de tweede fase (2019-2020), waarin
de geleerde lessen uit 2018 worden omgezet in concrete plannen om waardegedreven zorg verder te
brengen in het UMCG. De ambities voor 2019-2020 zijn het verbreden en verdiepen van
waardegedreven zorg. Qua verbreding zijn de doelen om waardegedreven zorg uit te breiden in het
UMCG, een verbinding te leggen met onderwijs, opleiding en onderzoek en een samenwerking aan te
gaan met andere zorginstellingen in de zorgketen door verbinding te leggen tussen eerste-, tweedeen derdelijnszorg. De verdiepende doelen zijn het optimaliseren en verdiepen van de lopende
proeftuinen en onderzoeken of waardegedreven zorg een kapstok kan zij voor een sturingsmodel[76].
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In het kader van het programma Waardegedreven Zorg lopen er in het UMCG momenteel vijf
waardetuinen[77]. In 2020 worden er nieuwe waardetuinen gestart. De waardetuinen die momenteel
betrokken zijn in de tweede fase van het programma zijn HartNet, Longoncologie, CVA-zorg,
Niertransplantatie en Passend behandelplan voor oudere oncologische patiënten. Binnen de
waardetuinen wordt beroep gelegd op patiëntenparticipatie en worden patiëntervaringen
uitgevraagd[78]. In HartNet komt patiëntenparticipatie naar voren in de patiëntenvereniging, bij
Longoncologie worden spiegelbijeenkomsten voor patiëntervaringen georganiseerd, bij
Niertransplantatie vinden structurele focusgroepen met (deels) dezelfde patiënten plaats, bij CVAzorg voert men nazorggesprekken met individuele patiënten en in het Passend behandelplan vinden
eveneens spiegelbijeenkomsten voor patiëntervaringen plaats en wordt een uitgebreid gesprek
gevoerd over wensen, doelen en kwetsbaarheden met de verpleegkundige[78].
3.2.2 Patiëntencommunicatie
In het UMCG wordt expliciet aandacht besteed aan patiëntencommunicatie[79]. Dit wordt opgesplitst
in verschillende thema’s: mondelinge communicatie, schriftelijke patiënteninformatie, visuele
patiëntencommunicatie, shared decision making en informatiemateriaal voor kinderen. Qua
ondersteuning voor mondelinge communicatie heeft het UMCG een adviseur
patiëntencommunicatie en worden er trainingen gespreksvaardigheden georganiseerd[80]. De visie
van het UMCG is dat het gesprek tussen een zorgverlener en de patiënt de basis van
patiëntencommunicatie is. In het UMCG is er daarom een adviseur patiëntencommunicatie waar
contact mee opgenomen kan worden. Je leert de patiënt beter kennen door te luisteren, te kijken en
te vragen. Pas dan kan de informatie die je geeft voldoende aansluiten bij de patiënt. Deze
vaardigheden kunnen worden geoefend in de training gespreksvaardigheden[80].
3.2.3 Project Samen sturen, kiezen voor een optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en
patiëntvoorkeuren (Samen sturen)
In 2018 is het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) gestart met het project ‘Samen sturen, kiezen
voor een optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en patiëntvoorkeuren’. Hierin wordt
een lerend instrument dat het resultaat voorspelt van verschillende behandelopties bij depressie
voor de cliënt op basis van zorgdata en individuele kenmerken en voorkeuren geïmplementeerd[81].
De individuele kenmerken en voorkeuren zijn beschikbaar in vragenlijsten en dossiers, waar
behandeluitkomsten worden gemeten met het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem[82]. Er
wordt rekening gehouden met klinische aspecten zoals depressiekenmerken, cliëntkenmerken zoals
leeftijd, geslacht en familiaire belasting, ziektegeschiedenis en behandelgeschiedenis[81]. Door middel
van slimme data-analytische methoden worden de persoonlijke gegevens gecombineerd met de
behandeluitkomsten uit de ROM gegevens. Dit wordt gebruikt om uitspraken te doen over de
prognose van individuele cliënten op basis van hun specifieke kenmerken[82].
Het project ‘Samen sturen’ is ingebouwd in RoQua. Dit is een binnen het UCP ontwikkelde software
om de ROM af te nemen en behandeluitkomsten te kunnen leveren[82]. Deze is gekoppeld aan het
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Zo is ‘Samen sturen’ voor alle behandelaren en cliënten
structureel toegankelijk. Het doel van het instrument is het verbeteren van de effectiviteit,
doelmatigheid en cliënttevredenheid van depressiebehandeling. Het gebruik van het instrument
draagt bij aan samen beslissen, doordat het verschillende behandelopties laat zien met de verwachte
uitkomst. Behandelaar en cliënt gaan vervolgens in gesprek over de best passende behandeling[82].
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3.2.4 Project Samen beslissen over optimale behandeling bij nierfunctievervanging op basis van zorgdata
en patiëntvoorkeuren (Nierkeuze.nl)
In 2019 is bij de afdeling nefrologie het project ‘Samen beslissen over optimale behandeling bij een
nierfunctievervanging op basis van zorgdata en patiëntvoorkeuren’ van start gegaan. Hierin wordt
een keuzehulp voor patiënten die een vorm van nierfunctievervanging moeten kiezen ontwikkeld[83].
De keuze voor een behandeling heeft grote consequenties voor de patiënt. Er wordt een instrument
ontwikkeld die zorgdata en persoonlijke patiëntvoorkeuren combineert. Dit gebeurt in de vorm van
een website en/of app. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over de
overleving van dialyse en transplantatie van patiënten, de wachttijden voor een orgaan van een
overleden donor en de effecten van verschillende behandelingen op de levenskwaliteit[84]. Informatie
van verschillende databases worden gecombineerd. Ook is het belangrijk dat de verzamelde data
voor iedereen beschikbaar zijn. Het instrument ‘Nierkeuze.nl’ wordt ontwikkeld voor gebruik in de
gehele zorgketen.
3.2.5 Project Zinvolle registratie (ZIRE)
De afdeling hematologie in het UMCG is onderdeel van het project ‘Zinvolle registratie’ van de
Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Hierbij wordt op de afdeling het aantal kwaliteitsmetingen
gereduceerd tot een kernset van kwaliteitsindicatoren die er toe doen[85]. Dat wil zeggen dat het
kwaliteitsindicatoren zijn die daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van
toegevoegde waarde zijn voor patiënten. Gedurende het experiment ZIRE wordt er onder andere
ruimte gecreëerd door kwaliteitsindicatoren tijdelijk los te laten. Het doel van dit project is dat met
het verminderen van te registreren kwaliteitsinformatie meer tijd vrij komt voor patiëntenzorg,
aandacht voor de patiënt en hun naasten en voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en dat
het plezier en motivatie voor kwaliteitszorg van zorgverleners vergroot[85]. Het experiment vindt
plaats onder de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut
Nederland. Het experiment loopt in 2018 en 2019. De evaluatie van het experiment wordt afgerond
in 2020.
3.2.6 Project Passend behandelplan bij hersentumoren
De afdeling hoofd-hals oncologie in het UMCG is betrokken bij het Citrienproject ‘Passend
behandelplan bij hersentumoren’ van Regionale oncologienetwerken[86]. Dit project loopt van 2019
tot 2021 en hierin wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden
informatie. Met deze patiëntgebonden informatie worden de gezondheidssituatie en de doelen en
voorkeuren van de patiënt bedoeld. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het
besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met
hersentumoren. Dit besluit moet medisch technisch passend zijn en passend bij de patiënt als mens.
Om dit doel te bereiken worden verschillende stappen gezet. Per patiënt wordt informatie verzameld
over de gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren, deze informatie wordt toegankelijk
gemaakt voor het besluitvormingsproces in het MDO en in de spreekkamer (waarbij wordt gestreefd
naar het gecodeerd vastleggen in de digitale systemen) en de impact van de beschikbaarheid van
dergelijke informatie op de behandeladviezen en de uiteindelijke keuze van de patiënt voor een
passende behandeling wordt getoetst[86]. Dit project is onderdeel van het thema Passend
behandelplan van Regionale Oncologienetwerken. Het Passend behandelplan wordt verder
uiteengezet in hoofdstuk 4.
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Tabel 4 Aanwezigheid van de essentiële elementen van samen beslissen in verschillende initiatieven in het UMCG

Elementen

Project Samen
sturen

Project Nierkeuze.nl

De patiënt inlichten dat er een
keuze gemaakt moet worden
Het bespreken van
verschillende behandelopties
met voor- en nadelen
Het bespreken van persoonlijke
waarden, voorkeuren en
behandeldoelen van de patiënt
Het maken van de keuze of de
keuze bewust uitstellen
Het bespreken van een followup

x

x

Project Passend
behandelplan bij
hersentumoren
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Ook in het UMCG gebeurt al veel betreffende samen beslissen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de
instrumenten die zijn/worden ontwikkeld in de projecten ‘Samen sturen’ en ‘Nierkeuze.nl’. Dit zijn
keuzehulp instrumenten bij samen beslissen en omvatten niet het hele proces van samen beslissen,
waardoor zij alleen de eerste drie elementen van bevatten. Het project ‘Passend behandelplan bij
hersentumoren’ beschrijft een bepaalde aanpak voor samen beslissen die alle essentiële elementen
van het proces bevat. In tabel 4 is een overzicht weergeven van de essentiële elementen in de
concrete voorbeelden van samen beslissen in het UMCG.
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4 Samen beslissen bij kwetsbare oudere patiënten
Zoals eerder genoemd zijn er verschillende modellen voor samen beslissen ontwikkeld (hoofdstuk 2.1.3).
Wat opvalt is dat in de meeste modellen weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de
kwetsbaarheid van de patiënt. Het meest gebruikte model voor samen beslissen richt zich
voornamelijk op behandelingsbeslissingen in de curatieve setting[89]. Door de verouderende
populatie neemt het aantal patiënten met een multimorbiditeit en beperkingen toe, wat ze
kwetsbaarder maakt. Dit maakt besluitvorming gecompliceerder, omdat behandeling kan leiden tot
andere uitkomsten dan bij niet-kwetsbare patiënten[90]. Kwetsbaarheid is daarom een belangrijke
factor in besluitvorming. In de complexe zorgsituatie voor oudere kwetsbare patiënten met
meerdere chronische aandoeningen verschillen de voorkeuren en doelen vaak meer per individu en
is de behandeling vaak meer gericht op het verbeteren van het welzijn dan op genezing of het
verhogen van de overlevingskansen[90]. Het is voor deze patiënten wenselijk dat besluiten over de
behandeling zoveel mogelijk in overleg worden genomen, omdat het de therapietrouw en de
tevredenheid verbetert[91].
De standaard protocollen voor artsen gaan uit van patiënten met een gemiddelde leeftijd[92]. Als arts
is het goed om te beseffen wie er tegenover je zit en wat diegene wil. Het gebruik van leeftijd als een
discriminerende factor in de besluitvorming over de behandeling kan leiden tot zowel onder- als
overbehandeling[94,101]. Kwetsbaarheid, een toestand van verminderde fysiologische reserve als
gevolg van accumulatie van tekorten in fysieke, cognitieve, sociale en functionele domeinen, is een
betere maatstaf voor biologische veroudering en een betere voorspeller van het vermogen om met
stressoren om te gaan[94]. Niet alleen de ziekte is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de
persoon die de ziekte heeft. Wat is zijn of haar idee van een waardevol bestaan?
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op een specifieke aanpak van samen beslissen voor kwetsbare
ouderen wat is ontwikkeld in het UMCG: het ‘Passend behandelplan’. Om hier verder op in te kunnen
gaan, is het belangrijk dat de doelgroep waarvoor deze aanpak ontwikkeld is duidelijk te maken.
Daarom wordt eerst de kwetsbare patiënt uiteengezet. Vervolgens wordt de aanpak van het
‘Passend behandelplan’ beschreven. Eerst wordt de totstandkoming van het ‘Passend behandelplan’
besproken, gevolgd door een beschrijving van samen beslissen in het ‘Passend behandelplan’. Hierbij
wordt wederom gebruikt gemaakt van de drie thema’s: de definitie, de implementatiebarrières en
facilitators en de waarde van het ‘Passend behandelplan’.

4.1 De kwetsbare patiënt
4.1.1 Kwetsbaarheid is een syndroom
‘Frailty’ is een medische aandoening waarbij het individu in een kwetsbare toestand verkeert met
een verhoogd risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid en/of sterfte bij blootstelling aan een
stressfactor[89]. In het Nederlands wordt frailty vertaald naar de mate van kwetsbaarheid of fragiliteit
van de patiënt. Fragiele patiënten zijn niet ziek, wat inhoudt dat ze geen specifieke diagnosticeerbare
ziekte hebben[90]. Daarom wordt kwetsbaarheid gezien als een syndroom. Kwetsbaarheid kan in
zowel het fysieke als het psychische domein optreden, of kan in combinatie van de twee
componenten voorkomen. Fragiliteit is een reversibele, dynamische toestand. Dit betekent dat het
door de tijd heen kan verbeteren en verslechteren[89].
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Met name in de afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid. Er zijn recentelijk
grote internationale inspanningen geleverd om consensus te bereiken over kwetsbaarheid[91].
Hoewel er geen operationele definitie of eenvoudig beoordelingsinstrument is overeengekomen, is
er wel consensus bereikt over een aantal feiten: kwetsbaarheid is een klinisch syndroom (1),
kwetsbaarheid staat niet gelijk aan invaliditeit (2), een fragiele staat leidt tot verhoogde
kwetsbaarheid, waarbij minimale stress kan leiden tot functiebeperking (3), kwetsbaarheid kan
omkeerbaar zijn of worden verminderd door interventies (4) en het vaststellen van kwetsbaarheid is
nuttig in eerstelijns- en gemeenschapszorg (5)[89,91].
Fragiliteit gaat vaak gepaard met invaliditeit en comorbiditeit. Fragiliteit en invaliditeit staan in
verband met elkaar, maar betekenen niet hetzelfde. Echter, het causale verband tussen de twee is
niet duidelijk. In een onderzoek naar de betekenis van beide termen onder geriaters kwam naar
voren dat de fragiliteit en invaliditeit wel degelijk andere condities zijn, maar de meerderheid
antwoordde dat invaliditeit zowel een oorzaak als een gevolg van fragiliteit is[92]. Fragiliteit,
invaliditeit en comorbiditeit staan alle drie in verband met elkaar (figuur 4). Fragiliteit en comorbiditeit
voorspellen vaak een daaropvolgende invaliditeit, invaliditeit kan leiden tot kwetsbaarheid en het
verergeren van comorbiditeit en kwetsbaarheid kan bijdragen aan de progressie van chronische
ziekten. Alhoewel de drie condities dus sterke onderlinge verbanden hebben, worden fragiliteit,
invaliditeit en comorbiditeit als drie afzonderlijke medische entiteiten gezien[93]. Waar de meeste
kwetsbare personen ook invaliditeit ervaren, zijn niet alle invalide personen fragiel[91].

Figuur 4 Definities, implicaties en onderlinge relaties van comorbiditeit, invaliditeit en kwetsbaarheid

[97, gemodificeerd]

4.1.2 De kenmerken van een kwetsbaarheid
Er zijn twee algemeen geaccepteerde methodes om kwetsbaarheid vast te stellen. Dit zijn het
fenotype model en de Frailty Index[89]. Het fenotype model is opgesteld door Fried et al. en omschrijft
een aantal karakteristieken die kwetsbare personen bezitten, het zogenoemde kwetsbare
fenotype[94]. De kenmerken waar aan voldaan moet worden zijn gewichtsverlies/sarcopenie,
vermoeidheid, verzwakking, traagheid en een verlaagde fysieke activiteit (tabel 5)[89,94]. Een persoon
die drie of meer van deze kenmerken bezit kan worden geïdentificeerd als kwetsbaar.
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Het fundamentele probleem bij kwetsbaarheid is het onvermogen om essentiële capaciteit voor het
omgaan met activiteiten van het dagelijks leven (ADLs) terug te krijgen[89]. Door afwijkingen of
verslechtering van drie of meer van de bovenstaande kenmerken, worden de activiteiten van het
dagelijks leven steeds moeilijker. Uiteindelijk kunnen kwetsbare patiënt deze activiteiten niet langer
zelfstandig.
[94]

Tabel 5 Het kwetsbare fenotype

Kenmerk
Slinken: gewichtsverlies en sarcopenie

Verzwakking
Vermoeidheid
Traagheid

Verlaagde fysieke activiteit

Omschrijving
Onopzettelijk gewichtsverlies van ≥ 4,5 kg (10
pond) of ≥ 5% van het lichaamsgewicht in een
jaar
Grijpkracht in de laagste 20% vanaf baseline,
aangepast voor sekse en BMI
Zelf gerapporteerde uitputting op basis van
vragen van de CES-D schaal
Traagheid in de laagste 20% vanaf baseline
gebaseerd op 4,5 m (10 feet) lopen, aangepast
voor sekse en lengte
Een score van kilocalorieën per week in de
laagste 20% vanaf de baseline, aangepast voor
sekse

Hoewel de verschillende kenmerken van het kwetsbare fenotype kunnen worden gecombineerd in
een index (van 0-5), wordt over het algemeen de gradatie van kwetsbaarheid niet meegenomen in
deze aanpak[95]. In de andere veelgebruikte methode, de Frailty Index, is dit wel het geval. De Frailty
Index, oftewel kwetsbaarheidsindex, is gebaseerd op een opeenstapeling van afwijkingen[96]. Het
principe van de kwetsbaarheidsindex is, hoe meer afwijkingen zich ophopen in een individu, hoe
meer ze het risico lopen op een ongunstige gezondheidsuitkomst. Dus hoe meer afwijkingen, hoe
kwetsbaarder het individu[95]. De afwijkingen die worden meegenomen kunnen van verschillende
gronde zijn: symptomen en/of tekenen, laboratoriumafwijkingen, ziekten of handicaps. Deze
kenmerken zijn klinisch herkenbaar en veroorzaken schade aan het lichaam die onvoldoende kan
worden gerepareerd. Daarom worden ze aangeduid als een afwijking[95]. Een kwetsbaarheidsindex
kan worden gegenereerd uit bijna elke reeks van gezondheidsgerelateerde variabelen. Vaak wordt
een standaard uitgebreid geriatrisch assessment (Comprehensive Geriatric Assessment, CGA)
gebruikt. Een GCA registreert zo’n 40 items, waarvan een deel zelf worden gerapporteerd, een deel
vast wordt gesteld door middel van tests en een deel wordt verkregen door middel van klinische
evaluatie of een laboratorium meting[96]. Voor elk individu wordt een score voor de
kwetsbaarheidsindex op basis van CGA berekend als het aantal afwijkingen dat ze hebben, gedeeld
door het totale aantal items dat in de CGA wordt meegenomen. Wat belangrijk is bij deze methode,
is dat het niet gaat om wat voor afwijkingen het zijn, maar de hoeveelheid afwijkingen een cruciale
rol speelt[95].
4.1.3 Kwetsbaarheid heeft meerdere oorzaken
Kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door multisysteemdisregulatie. Dit houdt in dat er een stoornis of
ontregeling is in meerdere fysiologische systemen wat leidt tot een verminderde functionele reserve,
een verminderd vermogen om terug te keren naar fysiologische homeostase na een stressvolle
gebeurtenis en een verhoogde vatbaarheid voor latere morbiditeit en mortaliteit[91].
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Kwetsbaarheid is deels leeftijdsgerelateerd. Met toename van de leeftijd vindt er bij ieder individu
geleidelijke afname van de fysiologische reserve plaats. Bij kwetsbare patiënten is deze afname
versneld en beginnen homeostatische mechanismen te falen[97]. Personen van boven de 80 jaar
hebben een significant hogere kans op kwetsbaarheid dan jongere individuen[89]. De complexe
verouderingsmechanismen worden beïnvloed door genetische factoren en omgevingsfactoren. Ook
spelen epigenetische mechanismen, die de differentiële expressie van genen die van belang zijn in
het verouderingsmechanisme reguleren, een rol[97]. Dit wordt later in dit hoofdstuk uitgebreider
beschreven (hoofdstuk 4.1.3.1).
Naast leeftijd, lijkt ook gender een rol te spelen. Vrouwen hebben bijna twee keer zoveel kans op
kwetsbaarheid dan mannen[89]. Wat opvallend is, is dat vrouwen kwetsbaarheid beter kunnen
verdragen. Bij hetzelfde aantal afwijkingen in de kwetsbaarheidsindex en dus dezelfde mate van
kwetsbaarheid, ligt het mortaliteitscijfer hoger bij mannen dan bij vrouwen[95]. Dit toont aan dat
hoewel vrouwen gemiddeld een hoger risico op kwetsbaarder hebben dan mannen, ze een betere
tolerantie hebben voor kwetsbaarheid. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat verschillende
ziekten kunnen leiden tot een verhoogd risico op kwetsbaarheid[98]. Voorbeelden hiervan zijn
hartfalen, bloedarmoede of diabetes. Uit een recent onderzoek blijkt dat het hebben van een ziekte,
waarbij is gekeken naar zowel één specifieke ziekte als een combinatie van verschillende ziekten, een
belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van kwetsbaarheid. Ook draagt een ongezonde lifestyle bij
aan het ontwikkelen van kwetsbaarheid. Onderzoek toont aan dat er een negatieve correlatie is
tussen kwetsbaarheid en het eten van groente en fruit en een positieve correlatie tussen
kwetsbaarheid en roken[98].
Omgevingsfactoren lijken eveneens in verband te staan met kwetsbaarheid[98]. Meerdere studies
beschrijven de relatie tussen kwetsbaarheid en levensloopdeterminanten, zoals sociaaleconomische
en socio-demografische factoren. Personen met een lagere sociaaleconomische status hebben een
groter risico op kwetsbaarheid[94]. Andere voorbeelden zijn een grote (negatieve) levensgebeurtenis,
zoals de dood van een echtgenoot of een grote verandering in leefomgeving. Beide voorbeelden
leiden tot een hoger risico op kwetsbaarheid[98]. Ook is pijn bestudeerd als oorzaak van
kwetsbaarheid[89]. Het is belangrijk om te herkennen en te begrijpen dat ontstekingen pijn
veroorzaken en kunnen leiden tot angst, stemmings- en slaapstoornissen, uitputting, verlies van
eetlust, gewichtsverlies en verminderde fysieke activiteit. Deze symptomen worden allemaal
beschouwd als tekenen van broosheid. Pijn is gerapporteerd als één van de meest voorkomende
symptomen onder kwetsbare ouderen. De verhoogde prevalentie van leeftijdsgebonden
degeneratieve ziekten kan dit fenomeen gedeeltelijk verklaren. Aanhoudende pijn, ongeacht de
oorzaak, kan leiden tot de cognitieve, cardiovasculaire en gedragsmatige symptomen van
kwetsbaarheid[89].
4.1.3.1 De pathogenese van kwetsbaarheid

Veroudering wordt beschouwd als het resultaat van levenslange ophoping van moleculaire en
cellulaire schade[97]. Deze schade wordt onder andere veroorzaakt door fouten in verschillende
onderhouds- en reparatiemechanismen. Er is onduidelijkheid over hoeveel cellulaire schade er nodig
is voor een verminderde orgaanfysiologie, maar wat belangrijk is, is dat veel orgaansystemen een
aanzienlijke redundantie vertonen. Dit vormt de fysiologische reserve die nodig is om veranderingen
door de leeftijd en/of een ziekte te compenseren. Zo bevatten de hersenen bijvoorbeeld meer
neuronen en skeletspieren dan nodig is.
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Een belangrijke vraag is dan ook of er een drempel is van leeftijdsgebonden, cumulatieve
achteruitgang in meerdere fysiologische systemen waarna kwetsbaarheid optreedt[97].
Wat een grote rol lijkt te spelen in kwetsbaarheid is de dysfunctie van het immuunsysteem. Dit leidt
tot chronische ontsteking en immuunactivatie[91]. Onderzoek heeft uitgewezen dat kwetsbare
mensen een constante laagwaardige ontstekingstoestand ervaren[89]. Chronische ontsteking is
waarschijnlijk een onderliggend sleutelmechanisme dat niet alleen direct bijdraagt aan
kwetsbaarheid, maar ook indirect via andere intermediaire pathofysiologische processen (figuur 5). Er
is een direct verband gevonden tussen kwetsbare ouderen en een verhoogd level van interleukine 6
(IL-6), een proinflammatoire cytokine[91]. Naast IL-6 worden ook verhoogde levels van andere
ontstekingsmoleculen, zoals tumor necrose factor α (TNF-α) en het C-reactief proteïne (CRP) gezien.
Een onderzoek naar de activatie van ontsteking in genexpressie van monocyten van kwetsbare
ouderen liet een verhoging van expressie van verschillende op stress reagerende inflammatoire
genen zien. Onder andere de expressie van CXCL10, een sterke proinflammatoire cytokine, en IL-6
waren verhoogd in de monocyten[91,99]. Een verhoging van deze moleculen wijst op ontsteking in het
lichaam.
Er is niet alleen verandering in ontstekingsmoleculen en/of cytokines, ook vindt er verandering plaats
in het aantal immuuncellen. Het verouderende immuunsysteem wordt gekenmerkt door een afname
van de stamcellen, veranderingen in de productie van T-lymfocyten, vermindering van de B-cel
geleide antilichaamrespons en een verminderde fagocytische activiteit van neutrofielen, macrofagen
en natural killer (NK) cellen[97]. Er is een directe associatie gevonden tussen kwetsbaarheid en een
verhoogd aantal witte bloedcellen en proinflammatoire T-lymfocyten in het lichaam, wat tevens wijst
op ontsteking[91].
Inflammatoire moleculen zoals IL-6 kunnen direct bijdragen aan kwetsbaarheid. IL-6 veroorzaakt
onder andere een afname in spiermassa, kracht en vertraagde beweging. Maar er kan ook een
indirect effect van ontsteking zijn, via intermediaire systemen[91]. Verschillende studies hebben
aangetoond dat een ontstekingsreactie negatieve gevolgen kan hebben op hemoglobine
concentraties, insuline-like growthfactor 1 (IGF-1), micronutriënt levels en vitamine levels in het
lichaam. Mede hierdoor wordt gedacht dat de verhoogde inflammatoire staat ook een indirecte rol
speelt in het pathofysiologische proces. Wel moet men in gedachten houden dat er naast
inflammatie, ook andere factoren een rol kunnen spelen in de pathogenese van kwetsbaarheid[91].

Figuur 5 Schematisch overzicht van de mogelijke pathogenese van kwetsbaarheid

[91, gemodificeerd]
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Het immuunsysteem, het endocriene systeem en de skeletspieren zijn intrinsiek met elkaar
verbonden en zijn momenteel de orgaansystemen die het best bestudeerd zijn bij de ontwikkeling
van kwetsbaarheid[91,97]. Ook worden veranderingen in het brein gezien. Naast de genoemde
systemen, wordt kwetsbaarheid ook gelinkt aan verlies van fysiologische reserve in de luchtwegen,
hart- en vaatweefsels, de nieren en de hemopoëtische en stollingssystemen[97]. De hersenen en het
endocriene systeem zijn verbonden via de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as), welke een
belangrijke rol speelt in de stressrespons[100]. De HPA-as reguleert het metabolisme en het
energieverbruik via homeostatische hormonen[97]. Tijdens de veroudering vindt er een verandering
van de productie van belangrijke hormonen plaats: IGF-1, oestradiol en testosteron en cortisol.
Ten eerste veroorzaakt een afname van de groeihormoonsynthese door de hypofyse een
vermindering van de IGF-1 productie door de lever en andere organen[100]. IGF’s verhogen in veel
cellen de anabole activiteit. Bevordering van neuronale plasticiteit en verhoogde skeletspiersterkte
zijn belangrijke effecten van dit hormoon. Daarnaast treedt een verminderde oestradiol en
testosteron afgifte op[97]. Uit onderzoek is gebleken dat leeftijdsgebonden afname van oestrogeen bij
vrouwen en afname van testosteron bij mannen leiden tot afname van spiermassa en spierkracht[91].
Hoewel er een verband is vastgesteld tussen testosteronspiegels en kwetsbaarheid, wordt gedacht
dat dit eerder een gevoelige biomarker dan een pathologisch mechanisme is[97]. Als laatste nemen de
adrenocorticale cellen, die de belangrijkste geslachtssteroïden produceren, af in activiteit. Dit leidt
tot een toename van de cortisolafgifte. Een verband tussen chronisch verhoogd cortisol en
kwetsbaarheid is aannemelijk, aangezien aanhoudende hoge cortisol levels geassocieerd worden met
een verhoogd katabolisme. Een verhoogd katabolisme leidt tot verlies van spiermassa,
gewichtsverlies en verminderde energieverbruik: klinische kenmerken van kwetsbaarheid[97]. Ook kan
een chronisch verhoogd cortisol level
op ten duur leiden tot beschadiging van het
[89].
immuunsysteem
Bij kwetsbare personen treedt veelal sarcopenie op. Sarcopenie is het progressief verlies van
skeletspiermassa en -kracht, wat leidt tot zwakte en vertraagde motorische beweging[91]. Onder
normale omstandigheden wordt de spierhomeostase gehandhaafd door middel van een evenwicht in
de vorming van nieuwe spiercellen en hypertrofie en het verliezen van eiwit. Deze homeostase wordt
gereguleerd door de hersenen, het endocriene systeem en het immuunsysteem. Daarnaast wordt
het beïnvloed door voeding en de hoeveelheid fysieke activiteit. Inflammatoire cytokines zoals IL-6
en TNF-α activeren de spierafbraak[97]. Deze reactie wordt pathologisch wanneer er een overactieve
of onvoldoende reguleerde ontstekingsreactie aanwezig is.
Bij kwetsbaarheid is het lichaam constant in ontstekingsstaat. Naast de inflammatoire respons, kan
het proces van sarcopenie ook worden versneld door bij veroudering optredende vermindering van
motorneuronen en spiervezels en door een verhoogde spieratrofie. Daarnaast vindt een
verminderde productie van groeihormonen plaats[3]. De genoemde factoren leiden tot een verlies
van spiermassa en spierkracht. Het gevolg hiervan is een afname van het functioneel vermogen[97].
Ook bieden de skeletspieren een belangrijke ondersteuning voor de botten. Uit onderzoek is
gebleken dat kwetsbaarheid een directe relatie heeft met osteopenie en osteoporose[91].
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Ook het brein ondergaat structurele en fysiologische veranderingen tijdens veroudering. Het verlies
van individuele neuronen in de corticale gebieden is minimaal, maar neuronen met hoge metabole
eisen, bijvoorbeeld de hippocampale piramidale neuronen, kunnen worden beïnvloed door
veranderde synaptische functie, eiwittransport en mitochondriale functie[97]. De hippocampus is
geïdentificeerd als een belangrijke mediator in de pathofysiologie van cognitieve achteruitgang en
Alzheimer. Ook is het een belangrijk onderdeel van de stressrespons, in het detecteren van
verhoogde glucocorticoïd niveaus en bij het doorgeven van informatie aan de hypothalamus. De
verouderde hersenen worden daarnaast gekenmerkt door structurele en functionele veranderingen
in de microgliacellen, die een sleutelrol spelen in de immuunfunctie van de hersenen. Ze worden
geactiveerd door hersenbeschadiging en lokale en systemische ontsteking en worden door
veroudering geprimed. Zo kunnen kleine prikkels al mogelijk schade en neuronale dood veroorzaken.
Uit studies is gebleken dat er een verband is tussen cognitieve stoornissen, dementie en
kwetsbaarheid[97].
Er is een onderzoek geweest naar cumulatieve fysiologische dysfunctie in verschillende systemen in
een oudere populatie. Onder andere de inflammatoire, hematologische, hormonale en
neuromusculaire systemen zijn onderzocht. De aanwezigheid van abnormale resultaten in drie of
meer systemen was een belangrijke voorspeller van kwetsbaarheid[97]. Wat een belangrijke bevinding
was, was dat het aantal systemen dat afwijkt een betere voorspelling geeft dan de aard van
afwijkingen binnen een bepaald systeem[9]. Dit komt overeen met de bevindingen uit de Frailty
Index[96]. Dit suggereert dat kwetsbaarheid optreedt vanaf een bepaald kritisch punt in afwijkingen in
het lichaam[97]. De pathofysiologie van kwetsbaarheid is gecompliceerd. Er zijn hoogstwaarschijnlijk
meerdere fysiologische systemen bij betrokken. Een overzicht van de huidige kennis over de
pathologie van kwetsbaarheid wordt weergeven in figuur 5.
4.1.4 De verschillende gevolgen van kwetsbaarheid
Veelvoorkomende klinische presentaties ten gevolge van fragiliteit zijn vaker vallen en het optreden
van een delier[101]. Het verliezen van evenwicht en de balans tijdens lopen zijn sleutelkenmerken voor
kwetsbaarheid en grote risicofactoren voor valpartijen. Bij fragiliteit kan er onderscheid worden
gemaakt tussen verschillende soorten vallen. Een ‘hot fall’ wordt veroorzaakt door een kleine
aandoening of afwijking die de houding van het postuur verandert. De balans wordt hierdoor onder
de kritische treshold die nodig is om de loopintegriteit te behouden gebracht. Spontane vallen
komen meer voor bij een ernstigere mate van kwetsbaarheid. De vitale houdingssystemen zoals
evenwicht, kracht en visie zijn dan vaak niet langer verenigbaar zijn met een veilige navigatie. Als een
persoon eenmaal spontaan valt, komt dit meestal vaker voor. Dit leidt tot de psychologische reactie
van angst voor verdere valpartijen, waardoor de persoon in kwestie vaak een ernstig verminderde
mobiliteit ontwikkelt[97].
Een delier, of delirium, wordt gekenmerkt door het acuut optreden van fluctuerende verwarring en
verminderde bewustwording, oftewel een acute achteruitgang van het cognitief functioneren[97,102].
Een delier wordt ook wel acute verwarring genoemd. Het is gerelateerd aan een vermindering van de
integriteit van de hersenfunctie en wordt geassocieerd met nadelige gezondheidsgevolgen. Een
delier komt voor bij ongeveer 30% tot 40% van de in het ziekenhuis opgenomen ouderen[102].
Kwetsbaarheid verhoogt het risico op het delier. Naast vaker vallen en een hoger risico op een delier,
kunnen ook nadelige niet specifieke symptomen optreden. Dit komt vaak voor in de vorm van
extreme vermoeidheid en frequent optredende infecties[97].
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Kwetsbaarheid is eveneens gerelateerd aan een breed scala van andere uitkomsten, zoals invaliditeit,
breuken, verslechtering van de mobiliteit, eenzaamheid, lagere levenskwaliteit, depressie, cognitieve
achteruitgang, dementie, ziekenhuisopname en verpleeghuisopname[102]. Naast dat er negatieve
consequenties zijn voor de patiënt, heeft kwetsbaarheid ook invloed op de maatschappij. Kwetsbare
personen zijn veelvuldige gebruikers van gemeenschapsmiddelen, hospitalisatie en
verpleeghuizen[89]. Door de verhoogde zorgbehoefte, verhoogde ziekenhuisopname en verhoogde
langdurige zorg wordt de kwaliteit van leven minder voor de patiënt, maar gaan ook de zorgkosten
omhoog[97,102]. Vroeg ingrijpen bij kwetsbaarheid zal de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren
en de kosten van de zorg drukken[89].
4.1.5 De behandeling van kwetsbaarheid
Omdat de pathologie van kwetsbaarheid complex is en er talrijke potentiële oorzaken zijn, is er geen
eenduidige behandeling voor kwetsbaarheid. Er zijn meerdere interventies van verschillende aard
beschikbaar die een mogelijk positieve invloed op kwetsbaarheid kunnen hebben. In hoofdlijnen zijn
dit het doen van fysieke oefeningen, calorische ondersteuning en eiwitondersteuning, het toedienen
van vitamine D supplementen en het verminderen van polyfarmacie[89]. Ook wordt er onderzoek
gedaan naar farmaceutische interventies voor kwetsbaarheid. Verschillende studies hebben een
positief effect van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid laten zien. Oefeningen bij kwetsbare
personen verhogen onder andere de functionele prestaties, de loopsnelheid, het beklimmen van
trappen en het evenwicht. Ook vermindert het depressie en angst om te vallen. Groepsoefeningen
en individuele oefenprogramma’s verminderen het risico op vallen[89]. Ook kan meer beweging van
kwetsbare ouderen leiden tot een daling van opname in verpleeghuizen en mortaliteit[103]. Door te
bewegen wordt de progressie van kwetsbaarheid tegengegaan[89]. Een kenmerk van kwetsbaarheid is
spierkracht en spiermassa vermindering. Beweging heeft hier een positieve invloed op. Vooral kracht
en balanstraining lijkt een positief effect te hebben op kwetsbare ouderen[97].
Gewichtsverlies is een belangrijk onderdeel van fragiliteit. Calorische supplementen zorgen voor
gewichtstoename en het verminderen van het sterftecijfer bij ondervoede ouderen. Ook vermindert
het negatieve complicaties die optreden bij het innemen van te weinig voedsel[89]. Studies hebben
aangetoond dat toediening van vloeibare calorische supplementen bij ouderen een significant
verschil kan opleveren binnen drie maanden. Kwetsbare ouderen die calorische supplementen
ontvingen lieten een verlaagde progressie van functionele afname zien, vergeleken met de
controlegroep[104]. Ook voor eiwit supplementen is er een positief effect gevonden. Eiwitsuppletie
verhoogt de spiermassa, vermindert de complicaties, verbetert de grijpkracht, produceert
gewichtstoename, en kan synergetisch werken met weerstandstraining bij ouderen[89]. Daarnaast lijkt
de toediening van visolie supplementen een positief effect te hebben op ouderen. In een studie werd
aangetoond dat ouderen die zes maanden lang visolie supplementen slikten, een sneller looptempo
hadden dan de controlegroep[104]. Een gecombineerde interventie van zowel voedingssupplementen
als lichaamsbeweging, verbetert de functionaliteit, de voedingsstatus en de levenskwaliteit van
kwetsbare oudere volwassenen aanzienlijk[104].
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Lage vitamine D-niveaus worden in verband gebracht met kwetsbaarheid. Er is aangetoond dat
vitamine D de neuromusculaire functie verbetert[97]. Studies hebben aangetoond dat vitamine D
supplementen onder andere het aantal heupfracturen verminderd bij ouderen met een vitamine D
tekort. Ook verbetert het de spierfunctie[89]. Hoewel het voorschrijven van vitamine D voor oudere
mensen met een tekort kan leiden tot minder valpartijen en het gebruik van calcium en vitamine D
supplementen voor oudere mensen fracturen kan verminderen, blijft het algemene gebruik van
vitamine D als behandeling voor kwetsbaarheid controversieel[97]. Er is geen grootschalig klinisch
bewijs dat kwetsbaarheid kan worden voorkomen of kan worden behandeld met enkel vitamine D,
maar er is voldoende bewijs van werkzaamheid bij kwetsbare groepen om te suggereren dat
vitamine D supplementen nuttig zijn[89].
Polyfarmacie, of het gebruik van meerdere medicijnen, is vaak aanwezig bij oudere volwassenen[105].
Het wordt erkend als een mogelijk belangrijke bijdrage aan de pathogenese van kwetsbaarheid[89].
Polyfarmacie is een belangrijk punt van zorg voor de associatie met ongunstige
gezondheidsuitkomsten, met inbegrip van valpartijen, functionele beperkingen, bijwerkingen,
verhoogde duur van het ziekenhuisverblijf, heropnames en sterftecijfers[105]. Daarom kan de
vermindering van ongeschikte geneesmiddelen duidelijk de kosten en de bijwerkingen van medicatie
in kwetsbare bevolkingsgroepen verminderen[89].
Qua farmacologische middelen voor kwetsbaarheid is er vooralsnog weinig bekend. Er is aangetoond
dat angiotensine converting enzyme (ACE) remmers de structuur en biochemische functie van de
skeletspieren verbeteren. Ook zijn er aanwijzingen dat ACE remmers de afname van de spierkracht
op oudere leeftijd kunnen stoppen of vertragen en de trainingscapaciteit en levenskwaliteit kunnen
verbeteren[97,106]. Testosteron verbetert de spierkracht, maar verhoogt ook de negatieve
cardiovasculaire en ademhalingsresultaten. IGF heeft directe effecten op de skeletspieren, maar IGF1 lijkt de spierkracht of de botdichtheid bij gezonde oudere vrouwen niet te verbeteren[97,106]. De best
werkende behandeling voor kwetsbaarheid lijkt momenteel de behandeling van symptomen van alle
onderliggende aandoeningen in combinatie met lichaamsbeweging, proteïne en/of calorische
supplementen.
Concluderend kan worden gesteld dat kwetsbaarheid een syndroom is wat voornamelijk bij oudere
patiënten voorkomt. Het is een multisysteemdisregulatie en kan verschillende onderliggende
oorzaken hebben. Onder andere leeftijd, gender en omgevingsfactoren lijken invloed te hebben op
de ontwikkeling van kwetsbaarheid. Ook genetische en epigenetische mechanismen lijken een rol te
spelen, samen met de dysfunctie van onder andere het immuunsysteem, het endocriene systeem en
de skeletspierregulatie. Dit uit zich vaak in zwakte, gewichtsverlies, vermoeidheid, en verlaagde
activiteit en/of beweging, wat meer kans geeft op vallen, invaliditeit en het optreden van een delier.
Qua behandeling zijn er verschillende opties, zoals het verminderen van polyfarmacie en toedienen
van vitamine D. De best werkende behandeling lijkt nu symptoombestrijding in combinatie met
lichaamsbeweging en toediening van calorische supplementen te zijn. Voor patiënten die te maken
hebben met het kwetsbaarheidssyndroom, is de aanpak van het Passend behandelplan ontwikkeld.
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4.2 De totstandkoming van het Passend behandelplan
4.2.1 Het MDO Ouderen met kanker
Omdat de mate van kwetsbaarheid een belangrijk element is in de besluitvorming bij ouderen, is in
2014 in het UMCG een nieuwe aanpak voor samen beslissen bij ouderen met kanker ontwikkeld.
Deze aanpak is ontwikkeld in het kader van waardegedreven zorg. In een samenwerkingsverband
tussen de oncologische chirurgie en de geriatrie is het multidisciplinaire overleg (MDO) ‘Ouderen met
kanker’ opgericht[25]. Eén keer per week komt een groep zorgprofessionals bij elkaar voor een
oncogeriatrische bespreking van 70-plussers met een solide maligniteit die een chirurgische ingreep
moeten ondergaan[107]. Het MDO neemt een uur per week in beslag en het kernteam bestaat uit een
chirurgisch oncoloog, een medisch oncoloog, internist ouderengeneeskunde, radiotherapeut en een
verpleegkundige. De verpleegkundige neemt voorafgaand aan het MDO een gedetailleerde
anamnese gericht op de geriatrische patiënt af bij de patiënt en brengt de uitkomsten hiervan in het
MDO in. Het doel van het MDO Ouderen met kanker is om zorgvuldiger beslissingen te nemen die
meer op de persoonlijke wensen van de patiënt zijn afgestemd[25]. De verpleegkundige speelt hierbij
een belangrijke rol, omdat zij dit perspectief in het MDO inbrengt.
De aanpak voor ouderen met kanker bestaat kortgezegd uit drie verschillende componenten. Als
eerste vindt er een door middel van een verpleegkundige geleide geriatrisch assessment de
gedetailleerde anamnese en het beoordelen van de voorkeuren van de patiënt plaats (1). Dit wordt
gevolgd door het oncogeriatrisch MDO, waarbij onder andere de verpleegkundige en een geriater
aanwezig zijn (2). Tijdens dit MDO wordt er een stapsgewijze methode aangehouden om tot
behandeladviezen te komen (3). Na deze stappen volgt nog een gesprek tussen de patiënt en de
behandelend arts op de poli, waar de behandeladviezen worden besproken en een keuze wordt
gemaakt.
4.2.1.1 Het geriatrisch assessment en beoordelen van de
voorkeuren van de patiënt

[115]

Figuur 6 De Outcome Prioritization Tool (OPT)

Bij het eerste bezoek op de polikliniek volgt op de
afspraak met de behandelend arts een tweede gesprek
met de oncologieverpleegkundige. In dit gesprek voert
de
oncologieverpleegkundige
een
geriatrisch
assessment uit en beoordeelt de voorkeuren van de
patiënt. Het geriatrisch assessment omvat een evaluatie
op vier domeinen: somatisch, sociaal, psychologisch en
functioneel. Deze informatie wordt verzameld door het
uitvoeren van een semigestructureerd interview met de
patiënt, gecombineerd met gevalideerde testen en
vragenlijsten. De tests en vragenlijsten die worden
gebruikt zijn de Groningen Frailty Indicator (GFI), de
Letter Fluency Test (LFT), de Timed Up and Go (TUG) test
en de Groningen Activity Restriction Scale (GARS). De
GFI is indicatief voor psychosociale problemen, de LFT
meet cognitieve functie, de TUG wordt gebruikt om de
mobiliteit te meten en de GARS geeft een mate van
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afhankelijkheid van de patiënt[108].
Ook wordt er gekeken naar het medicatiegebruik van de patiënt. Bij het gebruik van vijf of meer
verschillende medicijnen wordt polyfarmacie vastgesteld. Om patiëntvoorkeuren vast te stellen
wordt de Outcome Prioritization Tool (OPT) gebruikt. De OPT is een keuzehulp om betekenisvolle
doelen en voorkeuren van oudere patiënten te bespreken[115]. De OPT is een instrument met vier
universele behandeldoelen. De doelen zijn: levensverlenging, onafhankelijkheid behouden,
pijnbestrijding en het bestrijden van andere symptomen. De patiënt kan deze doelen vervolgens
rangschikken op waarde. Elke uitkomst kan worden beoordeel met een score van 0 tot 100 (figuur 6),
waarbij een hogere score een hoger belang voor de patiënt betekent. Het prioriteren gaat via een
trade-off principe, twee verschillende doelen kunnen niet gelijk beoordeeld worden[115].
4.2.1.2 Het oncogeriatrisch MDO

De oudere patiënt wordt besproken in een oncogeriatrisch MDO, wat eenmaal per week plaatsvindt
en supplementair is aan het reguliere MDO. Eerst vindt het reguliere MDO van de tumor board
plaats, daarna het MDO Ouderen met kanker. Het oncogeriatrisch MDO wordt bijgewoond door de
verpleegkundige, een chirurg, radiotherapeut, een medisch oncoloog en een geriater. Tijdens het
MDO worden patiënten besproken op basis van hun ziektekarakteristieken, comorbiditeit(en), de
uitkomsten van het geriatrisch assessment en de patiëntvoorkeuren. De chirurg of medisch oncoloog
brengt informatie in over de tumorkarakteristieken en het behandelplan wat in het reguliere MDO
tot stand is gekomen en de verpleegkundige presenteert het de resultaten van het geriatrisch
assessment en de voorkeuren van de patiënt betreffende de behandelingsdoelen. De geriater schat
op basis van het geriatrisch assessment de kwetsbaarheid van de patiënt in en geeft een schatting
van de resterende levensverwachting[108]. Waar in een regulier MDO slechts tweeënhalve minuut per
patiënt wordt genomen, duurt de bespreking van een patiënt in het MDO Ouderen met kanker een
kwartier[25].
4.2.1.3 Een stapsgewijze benadering om tot behandeladviezen te komen

Tijdens het oncogeriatrische MDO worden de voordelen en risico’s van verschillende behandelopties
op een systematische, stapsgewijze manier besproken (figuur 7)[108]. Een schatting van de prognose
met en zonder behandeling wordt gemaakt, waarbij de kans op complicaties tijdens de behandeling
wordt meegenomen en er wordt besproken of een volledig (functioneel) herstel te verwachten is. De
tijd om te profiteren van de behandelopties zijn gerelateerd aan de geschatte levensverwachting. De
patiëntvoorkeuren worden meegenomen en de mogelijke behandeleffecten worden vertaald naar
wat dit betekent voor de patiëntvoorkeuren op dagelijks niveau (bijvoorbeeld: kan de patiënt na de
behandeling nog zelfstandig leven?). Na een zorgvuldige afweging van de te verwachten risico's en
voordelen van de verschillende behandelopties en deze in het perspectief van de kwetsbaarheid en
de voorkeuren van de patiënt te plaatsen, wordt een behandeladvies door het team geformuleerd.
In het medisch dossier van de patiënt wordt een verslag van de bijeenkomst opgenomen. Dit
behandelingsvoorstel kan ofwel het voorstel van het reguliere MDO ondersteunen, ofwel wijzigingen
in het voorstel voorstellen. Het geformuleerde voorstel en aanvullende adviezen worden
gecommuniceerd aan de behandelend arts van de patiënt. De behandelend arts bespreekt dit
vervolgens met de patiënt. De arts beslist samen met de patiënt en eventuele nabestaanden over de
definitieve behandelbeslissing. Waar mogelijk zijn de verpleegkundigen bij dit bezoek aanwezig[108].
De aanpak van het MDO Ouderen met kanker is wat het UMCG het ‘Passend behandelplan’ is gaan
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noemen na verloop van tijd. Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt met het Passend
behandelplan naar deze werkwijze verwezen in het vervolg van dit rapport.

Figuur 7 De stapsgewijze benadering om tot behandeladviezen te komen

[108]

4.2.1.4 Verschillende partijen zijn betrokken bij het Passend behandelplan

Het Passend behandelplan bestaat kortgezegd uit vijf stappen. Dit zijn het eerste gesprek met de
patiënt op de poli, de uitgebreide anamnese waarbij het geriatrisch assessment wordt gedaan, het
reguliere MDO van de tumor board gevolgd door het oncogeriatrisch MDO en als laatste weer een
gesprek met de patiënt op de poli, waarin de behandelkeuze wordt gemaakt. De personen die hierbij
betrokken zijn, zijn de behandelend arts, een verpleegkundige, de patiënt en zijn naasten,
oncologisch specialisten als chirurgen, medisch oncologen, en radiologen, een patholoog en internist
ouderengeneeskunde[108]. Figuur 8 geeft een overzicht van welke partijen betrokken zijn bij de
verschillende stappen van het Passend behandelplan. De dikgedrukte woorden bij het
oncogeriatrisch MDO geven het belangrijkste verschil met het reguliere MDO aan. Na de
behandelkeuze voor de patiënt vindt een (of meerdere) follow-up afspraak plaats. Deze is niet
opgenomen in het overzicht.

Figuur 8 Overzicht van de betrokkenen per stap van het Passend behandelplan

4.2.2 Het Citrienproject Patiëntvoorkeuren in het MDO
Op basis van de werkwijze en de uitkomsten van het MDO Ouderen met kanker is vanaf 2016 tot en
met 2017 vanuit Regionale Oncologienetwerken een tijdelijk implementatieproject in het UMCG
uitgevoerd. Regionale Oncologienetwerken maakt onderdeel uit van het Citrienfonds. Het
Citrienfonds is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en
ZonMW en is in 2014 opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS)[109]. Het uitgangspunt van het Citrienfonds is de juiste zorg met de juiste informatie op de
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juiste plek. Om dit te bereiken zijn er vijf programma’s opgericht, waarvan Regionale
Oncologienetwerken er één is. Eén van de doelen van Regionale Oncologienetwerken is om ‘good
practices’ door te ontwikkelen en zo breed mogelijk te implementeren, te verspreiden en te
waarborgen[110].
Het Passend behandelplan is hier een mooi voorbeeld van. Deze nieuwe werkwijze is in het UMCG als
positief ervaren en is daarom de aanleiding geweest voor het Citrienproject ‘Patiëntvoorkeuren in
het MDO’, waarin deze werkwijze in pilotverband in de dagelijkse praktijk is geïmplementeerd[111].
Deze pilot heeft plaatsgevonden bij de afdeling gynaecologische oncologie in het UMCG. Dit project
is niet alleen uitgevoerd in het UMCG, maar ook het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Isala
Klinieken Zwolle en het Röpke Zweers Ziekenhuis Hardenberg waren betrokken bij dit pilotproject.
De resultaten van deze pilot betreffen hierom niet alleen het UMCG, tevens patiënten uit de andere
genoemde ziekenhuizen zijn geïncludeerd in de resultaten van de pilot[111]. Het doel van dit
pilotproject was het structureel meenemen van patiëntvoorkeuren en geriatrische parameters bij de
vorming van het behandeladvies in het bestaand MDO bij patiënten van 65 jaar en ouder met een
ovariumcarcinoom en hooggradig endometriumcarcinoom. Tijdens de pilot is onder andere gekeken
naar het effect op de behandeladviezen en de haalbaarheid van de implementatie in een bestaand
zorgpad[112].
De werkwijze van Patiëntvoorkeuren in het MDO van het Regionale Oncologienetwerken is
gebaseerd op werkwijze van het Passend behandelplan ontwikkeld bij de chirurgische oncologie,
maar komt niet helemaal overeen. Het MDO Ouderen met kanker is supplementair aan het reguliere
MDO, de oudere patiënt wordt daar als het ware twee keer besproken. In het pilotproject
Patiëntvoorkeuren in het MDO is de invulling van het reguliere MDO voor de 65-plusser aangepast
naar nieuwe methode (figuur 9). Bij het eerste bezoek van de patiënt aan de polikliniek is een
verpleegkundige aanwezig bij het eerste gesprek met de behandelend gynaecoloog. Vervolgens volgt
het geriatrisch assessment en het vaststellen van de voorkeuren van de patiënt door de
verpleegkundige.
Hierbij werd net als bij het Passend behandelplan de GFI gebruikt voor psychosociale problemen. De
cognitieve functie werd gemeten met de Six Item Cognitive Impairment Test (6-item CIT), waar in het
MDO Ouderen met kanker de LFT werd gebruikt. De TUG werd gebruikt voor de mobiliteit van de
patiënt, net als in het Passend behandelplan. Met de KATZ-15 vragenlijst werd de afhankelijkheid
gemeten, waar voor het Passend behandelplan de GARS wordt gebruikt. Voor het in kaart brengen
van de voorkeuren van de patiënt wordt de OPT gebruikt[111]. Waar dit eerder niet bij de
oncologische gynaecologie gebeurde, werd het MDO tijdens het project Patiëntvoorkeuren in het
MDO bijgewoond door de verpleegkundige en een internist ouderengeneeskunde. De
behandelopties die uit het MDO komen worden vervolgens met de patiënt besproken. De voor- en
nadelen van de behandelopties in relatie tot de behandelvoorkeuren van de patiënt, zijn fysieke en
mentale mogelijkheden en gevolgen voor de kwaliteit van leven komen aan de orde in dit
gesprek[111]. Figuur 9 geeft een schematisch overzicht van de werkwijze in dit pilotproject.
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Figuur 9 Schematisch overzicht van de werkwijze in het project Patiëntvoorkeuren in het MDO (de rood omlijnde vlakken
[111]
wijken af van de reguliere zorg)

4.2.3 Het model Passend behandelplan van Regionale Oncologienetwerken
Op basis van de werkwijze van het Passend behandelplan bij de oncologische chirurgie en een aantal
andere projecten, heeft Regionale Oncologienetwerken een overkoepelend model voor samen
beslissen opgesteld met dezelfde naam. Het model Passend behandelplan van Regionale
Oncologienetwerken bestaat uit drie stappen[113]. Stap 1 is dat voor elke patiënt (en arts) relevante
informatie moet worden verkregen en beschikbaar moet zijn. Deze informatie bestaat uit drie
verschillende componenten: informatie over het spectrum aan state-of-the-art technische
behandelmogelijkheden passend bij een ziektebeeld of ziektestadium (1), informatie over de
algemene gezondheidssituatie van een patiënt (fysiek, psychologisch, sociaal en dagelijks
functioneren) (2) en informatie over doelen/voorkeuren van de patiënt (3) (figuur 10). Stap 2 is dat
deze informatie tijdig samengebracht en geduid moet worden en stap 3 is dat de samengebrachte
informatie moet resulteren in een adequaat proces van samen beslissen tussen zorgverlener(s) en
patiënt[113]. Het eindresultaat is een passend behandelplan voor de patiënt.

Figuur 10 De informatiecomponenten van het Passend behandelplan van Regionale Oncologienetwerken

[113]

Wat hierin belangrijk is, is om flexibel te zijn ten aanzien van de werkwijze en volgorde. Het moet
geen strak gereguleerd model zijn waarin precies wordt vastgelegd hoe, wat, waar en wanneer een
bepaalde stap plaats dient te vinden. Het geheel vindt niet op één moment in de tijd plaats, maar in
een proces waarin uiteindelijk samen met de patiënt een keuze wordt gemaakt[113]. Recent heeft de
Taskforce Oncologie, welke bestaat uit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
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(NFK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra (NFU), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Stichting Oncologische
Samenwerking (SONCOS) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het model Passend
behandelplan van Regionale Oncologienetwerken onderschreven[116]. Landelijk wordt er dus al veel
aandacht besteed aan de aanpak van het Passend behandelplan.

4.3 Samen beslissen in het Passend behandelplan
4.3.1 De definitie van het Passend behandelplan
Zoals eerder benoemd besproken bestaat het Passend behandelplan uit een aantal stappen (hoofdstuk
4.2.1). Om te kunnen stellen dat het Passend behandelplan een goed voorbeeld is van samen
beslissen, is het belangrijk om te weten of deze stappen voldoen aan de essentiële elementen van
samen beslissen.
Tabel 6 geeft een overzicht van de aanwezige elementen van samen beslissen in het Passend
behandelplan en in de aanpak van het project Patiëntvoorkeuren in het MDO. Een wit vlak staat voor
niet aanwezig, een kruisje betekent wel aanwezig in het de aanpak. Tijdens het eerste gesprek van de
patiënt op de poli wordt de patiënt ingelicht dat hij een keuze moet maken. Vervolgens worden de
persoonlijke waarden, voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt besproken tijdens het
geriatrisch assessment met de verpleegkundige. Dit wordt vervolgens ingebracht in het MDO waar er
vanuit verschillende disciplines rekening mee wordt gehouden, zodat de verschillende
behandelopties aangepast kunnen worden op de informatie van de patiënt. De verschillende
behandelopties met voor- en nadelen worden vervolgens weer met de patiënt (en eventuele
naasten) besproken tijdens een gesprek met de patiënt op de poli. Daarna wordt er een follow-up
afspraak gemaakt om na te gaan of de patiënt na een tijd nog steeds tevreden is met zijn keuze. In
tabel 6 is te zien dat beide werkwijzen alle essentiële elementen van samen beslissen bevatten.
Tabel 6 Aanwezigheid van de essentiële elementen van samen beslissen het Passend behandelplan

Essentiële elementen van samen
beslissen
De patiënt inlichten dat er een
keuze gemaakt moet worden
Het bespreken van verschillende
behandelopties met voor- en
nadelen
Het bespreken van persoonlijke
waarden, voorkeuren en
behandeldoelen van de patiënt
Het maken van de keuze of de
keuze bewust uitstellen
Het bespreken van een follow-up

Het Passend behandelplan
x

Pilot Patiëntvoorkeuren in het
MDO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.3.2 Implementatiebarrières en facilitators van het Passend behandelplan
Bij de implementatie van het Passend behandelplan en bij het project Patiëntvoorkeuren in het MDO
zijn enkele implementatiebarrières en facilitators vastgesteld. Bevorderende factoren waren
enthousiasme van de betrokken zorgverleners, positieve ervaringen van de patiënten, een nauwe
samenwerking tussen de medisch specialist en verpleegkundige, betrokkenheid van de
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verpleegkundige bij het zorgproces zodra er sprake is van (een verdenking op) een maligniteit tot na
de follow-up, beschikbare gestandaardiseerde hulpmiddelen zoals de vragenlijsten voor het
geriatrisch assessment en OPT en scholing van de verpleegkundigen[111]. Belemmerende factoren die
zijn ervaren zijn tijdgebrek van de verpleegkundige, tijdsdruk van het MDO, huidige logistieke
organisatie van de poli’s, meerdere medisch specialisten die verantwoordelijk zijn voor het
identificeren of selecteren van kwetsbare patiënten, onvoldoende tijd voor afstemming tussen de
verpleegkundige en internist ouderengeneeskunde voorafgaand aan het MDO en de afstand tussen
de poliruimte van de medisch specialist en de poliverpleegkundige[111].
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4.3.2.1 Training van de verpleegkundige

In het Passend behandelplan voeren oncologieverpleegkundigen een geriatrisch assessment uit en
beoordelen ze de voorkeuren van de patiënt. Om dit te kunnen doen worden de verpleegkundigen
getraind. Eveneens wordt er getraind op het effectief inbrengen van de informatie in het MDO. De
verpleegkundigen zijn vóór de start van het onderzoek door een seniorverpleegkundige en geriater
opgeleid in het geriatrisch assessment, de beoordeling van voorkeuren en in
communicatievaardigheden. Deze training duurt een halve dag en bestaat uit een didactische sessie,
waarin het concept van kwetsbaarheid wordt verduidelijkt en de verpleegkundige bekend raakt met
de instrumenten die in het geriatrisch assessment worden gebruikt. Ook wordt de Outcome
Prioritization Tool (OPT) uitgelegd. Hierna volt een oefensessie met een trainingsacteur, wat de
mogelijkheid biedt om het geriatrisch assessment te oefenen, maar ook om te leren hoe de
verworven informatie op een beknopte manier kan worden gedeeld[108]. De training van de
verpleegkundige is een zeer bevorderende factor voor het implementeren van het Passend
behandelplan.
4.3.3 De waarde van het Passend behandelplan
4.3.3.1 Evaluatie van het Passend behandelplan

Na de implementatie van de nieuwe werkwijze in het Passend behandelplan is er onderzoek gedaan
naar wat het heeft opgeleverd. In deze studie zijn 197 patiënten geïncludeerd. De meerderheid van
de patiënten leed aan colorectale maligniteiten, melanomen, sarcomen, bovenste gastro-intestinale
maligniteiten en hepatobiliaire maligniteiten. Het advies uit het reguliere MDO stelde bij 159
patiënten (80,7%) een behandeling met curatieve bedoeling voor. Bij 38 patiënten (19,3%) werd een
palliatieve behandeling voorgesteld. Voor bijna een derde (27%) van de patiënten verschilde de
behandelingsaanbevelingen uit het oncogeriatrisch MDO van de aanbevelingen uit het reguliere
MDO[108]. Wanneer er een aangepaste behandeling werd voorgesteld was dit meestal een minder
intensieve curatieve of een palliatieve behandeling. Voorbeelden hiervan zijn radiotherapie in plaats
van een operatie of het veranderen van een grote buikoperatie naar een colostomie. Ook werd er
meer symptoombestrijding en het zogenoemde watchful waiting geadviseerd[108]. Het extra
oncogeriatrisch MDO kost weliswaar meer tijd voor de verpleegkundige en zorgprofessionals, maar
het levert in ongeveer een derde van de patiënten een passender (en vaak minder intensief)
behandeladvies op.
4.3.3.2 Evaluatie van het project Patiëntvoorkeuren in het MDO

De pilot Patiëntvoorkeuren in het MDO resulteerde in 38% van de patiënten in een aangepast
behandeladvies. Er waren zestien geïncludeerde patiënten in dit project, waarvan er zes een
aangepast behandeladvies hebben gekregen. Bij twee patiënten werd besloten om niet of minder
intensief te behandelen, bij vier patiënten werd het advies aangevuld voor een beter verloop van het
zorgtraject voor de patiënt. Na afloop van de pilot zijn patiëntervaringen geëvalueerd. Een ruime
meerderheid van de ondervraagde patiënten was tevreden over het gesprek met de
verpleegkundige. De meeste patiënten hadden het gevoel dat ze duidelijk hebben kunnen maken
wat voor hen belangrijk is in het dagelijks leven. Eveneens vond de ruime meerderheid deze manier
van betrokkenheid bij de besluitvorming prettig en zou deze werkwijze aan andere patiënten
adviseren[111,112].
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Naderhand zijn ook de zorgprofessionals ondervraagd. De verpleegkundigen waren positief over de
werkwijze. De aanwezigheid van de verpleegkundige bij het eerste gesprek tussen de medisch
specialist en de patiënt werd door alle betrokkenen als nuttig ervaren. Hierdoor verloopt het
geriatrisch assessment en het vaststellen van de voorkeuren van de patiënt gemakkelijker. Het
geriatrisch assessment en de klinische waarneming gaf de verpleegkundige handvatten voor de
communicatie met de medisch specialist en voor de voorbereiding op het MDO. In de pilot is
gebleken dat deze werkwijze een tijdsinvestering van gemiddeld 75 minuten van de verpleegkundige
vraagt. Van deze 75 minuten duurt het 45 minuten om de voorkeuren en mate van kwetsbaarheid
van de patiënt in kaart te brengen. In de reguliere aanpak besteed de verpleegkundige 30 minuten
aan het gesprek met de patiënt. Het achterhalen van de voorkeuren en de mate van kwetsbaarheid
van de patiënt kost dus 15 minuten extra tijd vergeleken met de reguliere aanpak. De overige 30
minuten (van de 75 minuten) werden besteed aan de aanwezigheid bij het eerste gesprek op de poli
en de voorbereiding van en aanwezigheid bij het MDO. In totaal zijn verpleegkundigen dus 45
minuten extra kwijt met deze manier van werken. Er was sprake van een leereffect bij de
verpleegkundigen, waardoor de tijdsinvestering gereduceerd kan worden. Concluderend ervaren
verpleegkundigen de verdieping van hun rol als een verrijking van hun vak[111].
De tijdinvestering van de medisch specialist (gynaecoloog in dit geval) was zo’n 3 minuten. Dit is voor
het tot zich nemen van informatie en deze meenemen in de overweging betreffende een passend
behandeladvies voor de patiënt. Over het moment waarop de informatie over de wensen en mate
van kwetsbaarheid meegewogen moet worden was verdeeldheid onder de medisch specialisten. Er
werd gepleit om dit tijdens het MDO te bespreken, omdat dat het moment van formuleren van het
behandeladvies is en de daar de discussie tussen de verschillende expertises plaatsvindt. Anderzijds
werd gevonden dat de afweging na afloop van het MDO kan plaatsvinden. Concluderend zijn vrijwel
alle betrokken medisch specialisten positief over de inhoud van de werkwijze[111].
Ook vanuit geriatrisch perspectief zijn er voordelen ondervonden. Het feit dat de geriatrische
screening op de afdeling zelf plaatsvindt in plaats van bij de geriatrie wordt als positief punt geacht.
Dat zorgt ervoor dat de oudere patiënt binnen de afdeling beter in zicht is. Het vergroot de kennis
over de oudere patiënt op de afdeling zelf, waardoor de internist ouderengeneeskunde meer
patiënten kan bedienen dan nu het geval is. De tijdsinvestering van de internist ouderengeneeskunde
is gemiddeld 25 minuten. Dit is voor de voorbereiding van en de aanwezigheid bij het MDO. De
meningen zijn verdeeld over of de extra tijd van de internist ouderengeneeskunde opweegt tegen de
baten voor de patiënt. Dit komt vooral door de tijd die vrij gehouden moet worden, terwijl het vaak
maar om één oudere patiënt per MDO gaat. Echter, het samenbrengen van de geriatrische en
gynaecologische expertise wordt als belangrijk ervaren. De internisten ouderengeneeskunde zijn van
mening dat tijdens het MDO het meest geschikte moment is om dit te doen. Concluderend kunnen
de betrokken internisten ouderengeneeskunde zich vinden in het principe: investeer in het begin
meer tijd in de totstandkoming van een weloverwogen behandeladvies passend bij de wensen en
mate van kwetsbaarheid van de patiënt om complicaties en teleurstellingen later in het zorgtraject te
voorkomen[111].
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5 Resultaten empirisch onderzoek
Door middel van semigestructureerde interviews is kwalitatief onderzoek gedaan naar de definitie,
implementatie barrières en facilitators en waarde van samen beslissen, specifiek gericht op het
Passend behandelplan. Hiervoor zijn acht personen met verschillende achtergronden benaderd. Acht
personen hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit zijn drie patiënten(vertegenwoordigers) en vijf
professionals uit verschillende werkvelden. Deze personen zijn om verschillende redenen gevraagd:
de ervaring met samen beslissen, expertise in waardegedreven zorg of connectie met het Passend
behandelplan. Een overzicht van hun betrokkenheid bij het Passend behandelplan is te vinden in
tabel 7. Hiervoor is van tevoren een interview leidraad opgesteld. Er is gevraagd naar drie
onderwerpen: de definitie van samen beslissen, de implementatiebarrières en facilitators van samen
beslissen en de waarde van samen beslissen. Deze onderwerpen zijn behandeld voor samen
beslissen in het algemeen en specifiek voor het Passend behandelplan (en eventueel een andere
specifieke invulling van samen beslissen). De interview leidraad is te vinden in bijlage 3.
Vervolgens is een transcriptie van de verbale data gedaan. De data is geanalyseerd door middel van
het geven van initiële codes, gevolgd door een thematische analyse[117]. In het analyseren zijn zes
initiële codes gebruikt. Dit zijn de definitie van samen beslissen (1), de rollen in samen beslissen (2),
implementatie barrières en facilitators (3), randvoorwaarden voor samen beslissen (4), waarde van
samen beslissen (5) en een specifieke aanpak van samen beslissen (waaronder het Passend
behandelplan) (6). In de thematische analyse zijn thema’s binnen de dataset geïdentificeerd,
geanalyseerd en gerapporteerd. Er is gebruik gemaakt van theoretische thematische analyse met
semantische thema’s[117]. De gecodeerde transcripten van de interviews zijn te vinden in bijlage 4. De
thematische analyse is te vinden in bijlage 5 en een schematisch overzicht van de thema’s is te
vinden in bijlage 6.
Tabel 7 Overzicht van de betrokkenheid bij het Passend behandelplan van de deelnemers

Deelnemer
Patiënt(vertegenwoordiger) 1
Patiënt(vertegenwoordiger) 2
Patiënt(vertegenwoordiger) 3
Professional 1
Professional 2
Professional 3
Professional 4
Professional 5

Betrokken bij het Passend behandelplan
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja

5.1 De definitie van samen beslissen
Met betrekking tot de definitie van samen beslissen noemen respondenten een aantal belangrijke
elementen. Dit zijn het betrekken van de patiënt in de besluitvorming (1), aansluiten aan de
behoeften van de patiënt, waardoor informatie op maat wordt gegeven (2), het gebruiken van twee
informatiestromen of expertises, namelijk de expertise van de medisch specialist en de expertise van
de patiënt (3), dat samen beslissen en proces is (4) en dat er verschillende rollen zijn in te vullen in
samen beslissen (5).
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Dit wordt besproken voor samen beslissen in het algemeen, gevolgd door voor het Passend
behandelplan. Een schematisch overzicht van de belangrijkste elementen is te vinden in tabel 8.
5.1.1 Betrekken/participatie van de patiënt in besluitvorming: eigen regie
Uit de interviews kwam naar voren dat de kern van samen beslissen is om de patiënt te betrekken bij
de besluitvorming omtrent hun behandeling. Dit werd duidelijk vanuit zowel patiënten perspectief,
als het perspectief van de professional. ‘Eigenlijk vind ik het meest essentiële dat je daadwerkelijk de
patiënt betrekt. En aan de patiënt vraagt, op welke manier dan ook, over hoe hij of zij in zijn
behandeling staat’ (professional 4). Vanuit het patiënten perspectief komt sterk naar voren dat gezien
worden als mens een belangrijk punt is bij samen beslissen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor
de patiënt als persoon en niet enkel voor de ziekte. ‘Ik ben niet mijn ziekte. Ik leid mijn ziekte en mijn
ziekte leidt mij niet’ (patiënt 1). Patiënten betrekken in de besluitvorming omtrent hun behandelplan,
zorgt ervoor dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt. Dit leidt tot een gevoel van meer eigen
regie. ‘Voor mij betekent samen beslissen dat ik zeggenschap heb over mijn eigen behandelplan’
(patiënt 1).
Door de patiënt te betrekken in de besluitvorming, ontstaat er een samenwerking tussen de arts en
de patiënt. Voor patiënten is dit belangrijk. Eén van de patiënten noemt samen beslissen een
‘gezamenlijke onderneming’ (patiënt 2). Voor de patiënt is het belangrijk om samen met de arts of
zorgprofessional te komen tot een goede behandeling die wordt aangepast op zijn of haar leven.
‘Samen gaan we kijken wat voor mij de beste behandeling is’ (patiënt 2). Het is voor de patiënt dan ook
belangrijk dat er wordt gesproken over de verwachtingen van zowel de patiënt als de arts. Het gevoel
van betrokken zijn in de besluitvorming wordt nog vaak gemist door patiënten. Een respondent had
het gevoel dat allerlei mensen achter de schermen met haar bezig waren en niemand haar inlichtte
over hoe de situatie op dat moment was. ‘Het ging over mij, maar niet met mij’ (patiënt 2).
Vanuit de zorgprofessionals kwam naar voren dat er meer moet worden gekeken naar wat de patiënt
wil. ‘Wat wil jij nu zelf en wat vind je belangrijk?’ (professional 3). Een respondent gaf aan om de patiënt
dermate te betrekken om de situatie van de patiënt als uitgangspunt van de behandeling te nemen.
‘Als de preferentie van de patiënt en/of zijn familie nou eens als uitgangspunt wordt genomen. De
zorgverlener moet eigenlijk starten met: wat wilt u’ (professional 3). Daarentegen vond een respondent
dat het niet verplicht moet zijn om een grote hand in de keuze te hebben als patiënt. ‘Hoe wil je
participeren in besluitvorming is een vraag die je vaak prima kan stellen aan mensen’ (professional 5).
Voor samen beslissen is het dus van belang dat enerzijds de professional rekening houdt met wat het
beste is voor de specifieke persoon tegenover hem en anderzijds dat er van de patiënt verwacht
wordt om dit aan te geven.
Een voorwaarde die wordt genoemd door een respondent is dat er altijd een onderlinge
(vertrouwens)band moet worden gecreëerd tussen de patiënt en arts om samen te kunnen beslissen.
Er wordt gepleit voor een persoonlijkere band met de arts. ‘Je moet als arts goed weten wie wie is’
(patiënt 2). Uit de interviews komt dat een voorwaarde voor samen beslissen is dat de patiënt en arts
open naar elkaar moeten zijn. Eerlijkheid speelt hierin een rol. De patiënt moet eerlijk kunnen
aangeven wanneer hij iets niet begrijpt en de arts moet eerlijk zijn over zijn kunnen. Mocht de arts in
kwestie niet genoeg kennis of ervaring hebben over een bepaalde ziekte of aandoening, dan moet hij
niet schromen om de patiënt door te verwijzen naar een andere specialist of op zijn minst zijn
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twijfels te uiten. Daarentegen moeten patiënten niet schromen om te vragen om meer uitleg of
informatie.
Wat hier eveneens verband mee houdt is dat er een gelijkwaardige relatie moet zijn tussen de arts
en patiënt. Weliswaar spelen de arts en patiënt beiden een andere rol in het proces omdat ze beiden
beschikking tot een andere soort informatie hebben, maar de relatie moet gelijkwaardig zijn. De
informatie die beide partijen bezitten is van gelijke waarde. Vanuit het patiënten perspectief komt
naar voren dat er nog niet altijd genoeg waarde wordt gehecht aan wat de patiënt zegt. Volgens één
van de respondenten zit daar het grootste probleem. Een respondent is van mening dat de relatie
tussen arts en patiënt überhaupt niet gelijkwaardig kan zijn. ‘Als individueel patiënt ben jij in een
afhankelijkheidspositie’ (professional 3).
5.1.2 Aansluiten op de behoeften van de patiënt/informatie op maat
Respondenten gaven aan dat het van belang is om aan te sluiten op de behoeften van de patiënt,
wanneer hij wordt betrokken in het besluitvormingsproces. ‘Het gaat er denk ik heel erg om dat je
patiënten bevraagt over wat ze nodig hebben’ (professional 5). Je hebt als het ware drie varianten in
samen beslissen. De eerste variant is om de patiënt de voorzien van alle medisch technische
informatie, waarna de patiënt zelf een hele grote hand heeft in de besluitvorming omtrent zijn
behandeling. De middenweg is om de patiënt te voorzien van informatie op maat, waarbij de arts en
patiënt samen de beste optie bediscussiëren en kiezen. Een respondent vertelde dat de grootste
groep mensen deze manier van samen beslissen prefereert. De derde mogelijkheid is dat de patiënt
ervoor kiest om de keuze grotendeels bij de arts te laten. Hierbij wordt de essentiële informatie die
de patiënt nodig heeft nog steeds gedeeld, maar kiest de patiënt ervoor om de arts de overhand te
laten hebben in besluitvorming. Uit de interviews bleek dat samen beslissen erom gaat dat je de
expertise van de zorgprofessional en de expertise van de patiënt naast elkaar legt en aansluit op de
behoeftes van de patiënt. ‘Het gaat er heel erg om dat je beide expertises naast elkaar legt en vraagt
aan degene tegenover je waar de behoeftes liggen’ (professional 5).
Een randvoorwaarde die hier verband mee houdt is dat de patiënt vaardig genoeg moet zijn om
samen te kunnen beslissen. De patiënt en arts moeten op één level een gesprek kunnen voeren. Dit
betekent voor de arts dat hij zijn taal zo simpel mogelijk moet houden en voor de patiënt dat hij een
bepaald niveau van gezondheidsvaardigheden moet bezitten. Dit vergt van zowel de arts als patiënt
bepaalde communicatieve vaardigheden. ‘Samen beslissen vraagt om speciale vaardigheden’
(professional 3). Mede hierom is het belangrijk dat de patiënt de mogelijkheid heeft om een naaste mee
te nemen naar gesprekken met de arts. Samen beslissen verandert ook de rol van de patiënt. Er
mogen best bepaalde eisen worden gesteld aan de patiënt, zoals voorbereiding op een gesprek. Een
patiënt kan van tevoren al hebben nagedacht over wat hij wil weten en wat hij wil inbrengen. ‘Samen
beslissen vraagt om een veel sterkere eigen regie van de burgers zelf’ (professional 3). Het brengt een
zekere verantwoordelijkheid voor de patiënt mee.
Hier valt ook onder dat een patiënt voldoende tijd moet worden gegund om alle informatie in zich op
te nemen en te kunnen verwerken. Als je voor het eerst hoort dat je ziek bent, kan dit soms heftige
emotionele reacties opwekken. Patiënten moeten het nieuws vaak verwerken. ‘Je moet alles eerst
even voor jezelf op een rijtje kunnen zetten’ (patiënt 1). Ook moet de patiënt kunnen nadenken over
wat hij wil. Tevens moet na het gesprek waarin de verschillende behandelmogelijkheden worden
besproken moet genoeg tijd zitten om een goede keuze te kunnen maken. Hiervoor moet de patiënt
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voldoende tijd worden gegund. Een respondent noemt dat wachttijden tussen diagnose en operatie
voor wat meer tijd voor de patiënt zorgen ‘In de tussentijd kunnen ze het even rustig laten bezinken’
(professional 1).
5.1.3 Het gebruiken van twee informatiestromen/expertises
Het doel van samen beslissen wordt mooi omschreven door één van de respondenten: ‘Het gaat om
dat je probeert zo goed mogelijk de balans te vinden tussen wat er medisch technisch kan, maar wat
jij ook als patiënt vooral wil. Wat het belangrijkste is voor jou, en wat dan tegen welke prijs’
(professional 2). Uit de interviews werd duidelijk dat er tijdens samen beslissen sprake is van twee
expertises. ‘Als medici heb je het meeste verstand van wat de mogelijkheden zijn qua behandeling,
maar de patiënt heeft de meeste expertise ten aanzien van wat voor hem of haar belangrijk en
passend is. Als het gaat om besluitvorming, moet je beide expertises naast elkaar leggen’ (professional
5). Ook werd genoemd dat het van essentieel belang is dat beide expertises worden benut in het
proces van samen beslissen. Een respondent omschreef dit als: ‘Om te kunnen beslissen heb je
informatie nodig over het menselijke aspect en het medische aspect’ (patiënt 2).
Er zijn dus twee informatiestromen, waarbij de arts de medische informatie deelt met de patiënt en
de patiënt zijn voorkeuren, doelen en persoonlijke gezondheidsomstandigheden deelt met de arts.
Een respondent gaf aan dat wat hierin tevens belangrijk is, is dat de twee informatiestromen (tijdig)
bij elkaar komen. ‘Hoe verhouden die verschillende behandelopties zich nou tot de context van de
patiënt’ (professional 2). Ook moet aan het begin van het zorgtraject alle benodigde informatie bekend
zijn. Er wordt benoemd dat deze informatie gestructureerd en expliciet beschikbaar moet zijn voor
de gehele zorgketen. Vaak wordt gedurende een zorgproces duidelijk wat de
gezondheidsomstandigheden van de patiënt zijn. Deze informatiestroom moet naar voren worden
gebracht, omdat je deze mee wil laten wegen in het besluitvormingsproces. ‘Je wil eigenlijk van te
voren al weten hoe de situatie van de patiënt eruit ziet’ (professional 4).
De informatiestroom die van de arts naar de patiënt gaat, is de medisch technische informatie. Voor
de patiënt is het belangrijk om kennis te nemen van de verschillende behandelopties die mogelijk
zijn. Alle voor- en nadelen moeten hierbij worden besproken. ‘Laat je maar eens voorlichten over de
voors en tegens en neem dan maar eens een beslissing’ (professional 1). Ook moet de optie om niet te
behandelen altijd worden besproken. Hierin is het erg belangrijk om de patiënt op de hoogte te
stellen van de consequenties en eventuele bijwerkingen. Uit de interviews blijkt dat informatie het
belangrijkste element is voor de patiënt om een keuze te kunnen maken.
De informatiestroom die van de patiënt naar de arts gaat is de informatie over de doelen, waarden
en voorkeuren van de patiënt. De patiënt is degene die de behandeling moet ondergaan, voor de
patiënt is het daarom ontzettend belangrijk om aan te kunnen geven wat belangrijk is in zijn leven.
‘Ik ben degene met ervaring en ik heb bepaalde wensen. Ik wil kunnen aangeven wat voor mij
belangrijk is. Voor mijn leven’ (patiënt 2). Daarnaast wordt het belangrijk gevonden om de persoonlijke
gezondheidsomstandigheden van de patiënt in kaart te brengen. ‘Je moet kijken naar wie is deze
persoon en wat speelt er allemaal’ (patiënt 2). Onder persoonlijke gezondheidsomstandigheden vallen
het fysiek, sociaal en psychologisch functioneren. ‘Eigenlijk kijk je naar de fysieke, psychische en
sociale context van het individu’ (professional 3). Hieronder vallen bijvoorbeeld het dagelijkse ritme en
het sociale netwerk van de patiënt. Wat ontzettend belangrijk is voor deze informatiestroom, is dat
dit structureel en expliciet uitgevraagd moet worden. Vaak is er een verschil in perceptie tussen het
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gebruik maken van deze informatie tussen arts en patiënt. Waar de arts vaak zegt dat hij wel aan
samen beslissen doet, ervaart de patiënt dit vaak niet zo[47]. ‘In mijn optiek zit daar eigenlijk de winst,
dat je er structureler en explicieter bij stilstaat’ (professional 2).
5.1.4 Samen beslissen is een proces
Verschillende respondenten maken duidelijk dat samen beslissen niet op één moment in de tijd
wordt gedaan, maar door het hele zorgtraject plaatsvindt. Niet alleen moet de juiste informatie
beschikbaar zijn in de spreekkamer, maar ook tijdens het MDO en in het verdere behandeltraject. ‘Je
wilt de patiënt betrekken bij de keuzes die gemaakt worden over zijn of haar behandeltraject. En dat
kan op elk moment zijn. In de voorfase, of gedurende het traject’ (professional 4). Ook tijdens de
behandeling of de opname in het ziekenhuis moet er sprake blijven van betrokkenheid van de
patiënt. Eventuele veranderingen of aanpassingen in het traject moeten besproken worden met de
patiënt. Informatievoorziening naar de patiënt toe is hierbij erg belangrijk. Patiënten hebben niet
altijd het gevoel dat zij op de hoogte gehouden worden en betrokken worden tijdens het zorgproces.
Een respondent ervaarde totaal geen mogelijkheid om betrokken te worden rondom de
besluitvorming voor haar knieoperatie. ‘Aan die knie zit ook nog een mens!’ (patiënt 2).
Na het plaatsvinden van de behandeling is het belangrijk dat je de patiënt goed blijft volgen. Je moet
continu in het vervolgproces blijven checken of de patiënt nog steeds tevreden is met zijn keuze. Een
respondent zei hierover dat we dit proces goed in de gaten moeten houden. ‘Zijn we nog steeds op
de goede route, of moeten we een andere afslag nemen?’ (professional 4).
Om samen te kunnen beslissen, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Dit gaat om het gesprek
in twee verschillende situaties. De eerste is het gesprek tussen de patiënt en zijn naasten en de
tweede is het gesprek tussen de patiënt en de arts. Het is belangrijk dat er een gesprek ontstaat
tussen de patiënt en zijn naasten. Onderling moeten er dingen besproken worden, zodat de patiënt
een goede keuze kan maken. ‘We gaan te weinig met elkaar in gesprek’ (professional 1). Vaak gaat dit
over gevoelige onderwerpen, zoals het levenseinde. Dit zijn vaak lastige gesprekken, maar wel
essentieel voor de patiënt. Door erover te praten leert de patiënt zelf ook beter wat hij wil en kan hij
betere keuzes maken. Ook moet de arts niet bang zijn om het gesprek aangaan met de patiënt. ‘Je
moet met mensen het gesprek aangaan, van waar liggen eigenlijk jouw grenzen?’ (professional 1).
Hiermee maak je mensen ook bewust van wat het allemaal inhoudt.
5.1.5 De verschillende rollen in samen beslissen
5.1.5.1 De patiënt als partner

Een respondent gaf aan dat de rol van de patiënt verandert in samen beslissen. De patiënt heeft een
andere rol dan dat hij gewend is vanuit het paternalistische model van besluitvorming. Waar de
patiënt gewend is om een passieve rol te hebben in medische besluitvorming, wordt hij nu gevraagd
te participeren in besluitvorming. ‘Dat vraagt veel sterker een eigen regie van de burgers zelf’
(professional 3). Dit leidt ertoe dat de patiënt eerder een gesprekspartner wordt, wat zorgt voor een
verschuiving van een verticale relatie naar een horizontale relatie tussen de arts en patiënt.
5.1.5.2 Kennis/informatie over de patiënt

Om de patiëntgebonden informatie die nodig is voor het proces van samen beslissen te verkrijgen,
kunnen meerder personen een belangrijke rol spelen. De twee meest belangrijke partijen die hierin
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worden genoemd zijn de huisarts en de verpleegkundige. Een verpleegkundige heeft vaak meer
informatie over de patiënt omdat hij of zij meer tijd doorbrengt met de patiënt.

‘En dat is waar een verpleegkundige over het algemeen ook, in ieder geval over het functioneren van
de patiënt, meer weet dan de arts’ (professional 4). Ook worden verpleegkundigen opgeleid om
observerend naar de patiënt te kijken. ‘Een arts kijkt anders dan dat een verpleegkundige kijkt’
(professional 1).
Een respondent geeft aan dat er nog veel beschikbare informatie over de patiënt wordt gemist en
partijen als de verpleegkundigen en huisartsen, maar ook thuiszorgorganisaties vaak over (een deel
van) deze informatie beschikken. ‘Dat betekent dus dat je voor de informatie over de patiënt de
huisarts nodig hebt. En wellicht dat je iemand vanuit de wijkverpleging of vanuit een sociaal medisch
team extern moet vragen om de thuissituatie te schetsen’ (professional 3). De huisarts is in het bezit
van bepaalde informatie van de patiënt die voor de medisch specialist van belang is en de tweede- of
derdelijns zorg kan weer informatie terug naar de huisarts spelen tijdens of na een behandeltraject.
De huisarts kan bijvoorbeeld al een gesprek met een oudere patiënt hebben gehad over wat hij wil in
het leven en wat zijn grenzen zijn.
5.1.5.3 Vertrouwen van de patiënt

Meerdere respondenten benadrukken de vertrouwenspositie van de verpleegkundige ten opzichte
van de patiënt. In de praktijk blijkt dat verpleegkundigen dichterbij de patiënt staan dan medisch
specialisten, waardoor de patiënt eerder geneigd is de verpleegkundige meer te vertellen of te
vragen. ‘Je hebt wel een verschil tussen de dokter en de verpleegkundige. De patiënt is over het
algemeen tegen de verpleegkundige opener’ (professional 2). Dit komt tevens vanuit het patiënten
perspectief naar voren. ‘De verpleegkundige is wat persoonlijker’ (patiënt 1). Er wordt door een
respondent genoemd dat de behandelend arts daarentegen een achterstand heeft qua
vertrouwenspositie voor de patiënt. ‘Ik denk dat een hoofdbehandelaar wel een zekere achterstand
heeft, omdat dat ook degene is in de ogen van de patiënt die uiteindelijk het oordeel moet vellen
over wat er dan al niet kan gebeuren’ (professional 5).
5.1.5.4 Ondersteunen van de patiënt

Een andere rol die naar voren komt in de gesprekken is een ondersteunende rol voor de patiënt.
Maatschappelijk werk kan een rol spelen in de patiënt leiden naar andere hulpverlening. Ook kan een
psycholoog voor mentale ondersteuning of informatie verwerking een rol spelen. Verder is er een rol
voor de naasten van de patiënt. Hierbij worden bijvoorbeeld de partner, kinderen of andere familie
van de patiënt genoemd. Deze kunnen de patiënt ondersteunen in de keuze en de patiënt helpen
wanneer er onbegrip in de spreekkamer plaatsvindt. Ook kunnen patiëntenverenigingen een rol
spelen. Hier kan de patiënt bijvoorbeeld informatie ontvangen van andere patiënten. Ook wordt als
ondersteuning voor de patiënt de behandel dilemma poli in het UMCG genoemd. Dit is een poli
opgericht door de geriatrie en is bedoeld voor de oudere patiënt die voor een lastige keuze staat. ‘Als
je er niet uit komt, ga eens naar de dilemma poli toe’ (professional 1).
Door een respondent wordt de nadruk gelegd op de potentiële rol van een ervaringsdeskundige. De
informatie die wordt verteld vanuit de positie van ervaringsdeskundige kan van groot belang zijn. Het
is niet alleen belangrijk dat de medisch technische informatie verteld wordt aan de patiënt, maar hoe
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dat gebeurt is ook van belang. Mensen die zelf een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt,
kunnen de informatie vaak beter en laagdrempeliger overbrengen aan de patiënt. ‘Een keuze moet je
altijd zelf maken, maar het is fijn om iemand te hebben die je helpt op een laagdrempelige manier’
(patiënt 1). Er wordt genoemd dat dit met name bij chronische ziekten van belang is.
Er wordt gepleit voor het verstrekken van informatie door enerzijds een arts, in samenspraak met
iemand die het ervaart of heeft ervaren. De kennis van de ervaringsdeskundige kan worden
overgebracht door middel van bijvoorbeeld een voorlichting of een informatieavond.
5.1.5.5 Coördinerende rol

Een ander belangrijke, wellicht nieuwe, rol die is geopperd door meerdere respondenten is de rol van
een coördinerende persoon in het proces. Voor patiënten moet het duidelijk zijn bij wie ze voor
welke dingen moeten zijn. Een respondent maakt duidelijk dat dit nu niet altijd het geval is. ‘Op een
gegeven moment heb ik gevraagd van, wie gaat er nou eigenlijk over mij?’ (patiënt 2). Nu wordt deze
positie soms ingenomen door een regieverpleegkundige. Een nieuwe losse functie zou beter zijn,
sinds de regieverpleegkundige ook andere werkzaamheden uitvoert. De rol van case manager wordt
genoemd. Er is een functie nodig die de rol van coördinator op zich kan nemen. Iemand die daar
makkelijk en logisch tijd voor vrij kan maken. ‘Het maakt niet uit welk poppetje het doet, als er maar
een poppetje is die het doet’ (professional 2).
5.1.5.6 Financieren van samen beslissen

Ook kwam naar voren dat zorgverzekeraars en andere externe partijen een grote rol kunnen spelen
in samen beslissen. Om samen beslissen breder te verspreiden en verder te implementeren is een
ander soort financiering nodig. Zorgverzekeraars hebben hier een grote invloed op.
‘Zorgverzekeraars kunnen met name een rol spelen omdat de financiering een belangrijk struikelblok
is. Je moet op een andere manier gaan financieren’ (professional 4).
5.1.6 Samen beslissen in het Passend behandelplan
Het Passend behandelplan is een manier van aanpak voor samen beslissen. Eerder dit hoofdstuk is
naar voren gekomen dat betrekken van de patiënt in besluitvorming, oftewel eigen regie voeren,
aansluiten van de behoeften van de patiënt en het gebruiken van de medisch technische en
persoonlijke doelen, voorkeuren en gezondheidsomstandigheden van de patiënt belangrijke
onderdelen zijn van samen beslissen. Deze elementen worden allemaal omvat in de aanpak van het
Passend behandelplan. ‘Met het Passend behandelplan probeer je de relatie tussen arts en patiënt
wat meer functionele waarde te geven’ (professional 2).
Door meerdere respondenten is genoemd dat de methode van het Passend behandelplan geschikt is
als universele aanpak. Dit maakt het voor meerdere ziektebeelden toepasbaar. Het is origineel
ontwikkeld voor de oudere oncologische patiëntencategorie, maar is met wat aanpassingen ook
bruikbaar voor andere patiënten in het UMCG. ‘Ik denk dat je dit voor alle patiënten zou moeten
doen. Dat het eigenlijk niks met leeftijd te maken heeft’ (professional 5). Het Passend behandelplan is
erop gericht om de mate van kwetsbaarheid van de oudere patiënt te achterhalen. Deze informatie,
samen met de informatie over doelen en voorkeuren van de patiënt worden meegenomen in het
besluitvormingsproces. ‘Alle onderdelen die erin zitten, die kom je overal tegen als je een patiënt
behandelt. Het maakt niet uit wat een patiënt heeft’ (professional 4).
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Om de behandeldoelen van de patiënt te achterhalen wordt de doelenschuif (OPT) is een universele
tool en is niet ziekte specifiek. Respondenten geven aan dat deze als erg positief in het gebruik wordt
ervaren. Patiënten vinden het moeilijk om verschillende doelen te prioriteren, maar erg nuttig om de
tool te gebruiken. De persoonlijke doelen en voorkeuren komen hiermee boven tafel. De
doelenschuif is een goed hulpmiddel om het essentiële gesprek aan te sturen.
Wat betreft het uitvragen van de gezondheidsomstandigheden, door de mate van kwetsbaarheid te
meten kwam er ook kritiek op de aanpak van het Passend behandelplan. Een respondent is van
mening dat je met het Passend behandelplan geen volledige informatie van de
gezondheidsomstandigheden van de patiënt krijgt. ‘Het is niet een volledig perspectief. Het vindt
plaats in een klinische setting, waarin gegevens van anderen door derden worden ingebracht met de
interpretatie van de persoon die dat inbrengt. Je moet bij iemand thuis zijn geweest om goed in te
kunnen schatten hoe de context van de patiënt eruit ziet’ (professional 3).
5.1.6.1 Rol van de verpleegkundige

De respondenten geven aan dat de rol van de verpleegkundige in het Passend behandelplan erg
positief wordt ervaren. ‘De verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het ophalen van
informatie en zorgen dat die informatie beschikbaar komt voor het MDO’ (professional 2). Patiënten
durven een verpleegkundige vaak meer te vertellen en meer te vragen dan een arts. Zoals eerder
genoemd, staat de verpleegkundige dichterbij de patiënt en daardoor is de band tussen
verpleegkundige en patiënt persoonlijker dan de band tussen een arts en patiënt. Ook wordt geacht
dat de verpleegkundige meer tijd en aandacht voor de patiënt heeft dan de arts. De verpleegkundige
kan sterker kijken naar de sociale situatie van de patiënt. Een respondent benoemt dat de rol van de
huisarts een goede toevoeging zou zijn aan het Passend behandelplan. Het is nu soms lastig voor
patiënten om eerst een gesprek te hebben met de arts over alle voor- en nadelen van verschillende
behandelingen et cetera, en daarna nog een gesprek met de verpleegkundige over hun persoonlijke
waarden en gezondheidsomstandigheden. ‘Patiënten krijgen heel veel te verwerken, zijn murw
soms, echt murw. En dan moeten ze hier nog mee aan de gang’ (professional 2).

5.2 Implementatiebarrières en facilitators voor samen beslissen
Verschillende implementatie barrières en facilitators hebben een invloed op de implementatie van
samen beslissen, en dus van het Passend behandelplan in het UMCG. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren die naar voren komen in de interviews
besproken. Kort samengevat zijn de belangrijkste barrières een tekort aan tijd en middelen (1), de
cultuur van de zorgprofessional en de patiënt (2), de logistiek, oftewel de opbouw van de organisatie
(3) en het missen van informatie over de patiënt (4). De belangrijkste facilitators zijn meer
financiering voor samen beslissen (1), meer aandacht besteden aan samen beslissen in medische
opleidingen (2) en IT-technische ondersteuning om informatie te delen (3). Dit wordt besproken voor
samen beslissen in het algemeen, gevolgd door voor het Passend behandelplan. Een schematisch
overzicht van de barrières en facilitators is te vinden in tabel 8.
5.2.1 Implementatiebarrières
5.2.1.1 Tijd en middelen

De barrière die het meest prominent naar voren komt in de gesprekken met de respondenten is tijd.
‘Tijd is absoluut een belemmerende factor die vaak ervaren wordt’ (professional 5). Om meer aandacht
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te hebben voor de patiënt als persoon en samen te kunnen beslissen moet er meer tijd worden
geïnvesteerd in de patiënt. Wat hier onlosmakelijk mee verbonden is, zijn financiële middelen. Door
meer tijd te besteden aan een patiënt, zul je ook meer geld nodig hebben. ‘Het betekent dat je meer
geld moet krijgen voor de behandeling van de patiënt, want je hebt meer tijd nodig’ (professional 4).
Uit meerdere gesprekken komt naar voren dat zorgprofessionals niet genoeg tijd hebben en dat er
op dit moment niet genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om samen beslissen gemakkelijk te
implementeren. ‘Je hebt gewoon handen nodig om dit werkelijkheid te laten maken’ (professional 2).
Een andere meespelende tijdsfactor die wordt genoemd door een respondent, zijn
behandeltijdnormen. Dit is de periode die maximaal tussen het moment van diagnose en het
ondergaan van de eerste behandeling zit. Voor kankerpatiënten zijn dit bijvoorbeeld de SONCOS
normen. Door meer tijd voor het besluitvormingsproces te nemen, loopt de medisch specialist risico
om de behandeltijdnormen niet te halen. ‘De doorlooptijden van diagnose tot het ondergaan van de
eerste behandeling zijn best wel sturend. Samen beslissen betekent dat je meer tijd voor dat
besluitvormingsproces gaat uittrekken. Die tijd is er niet, zeggen medisch specialisten, want we
hebben de SONCOS normen’ (professional 2).
Respondenten noemen dat ook voor het toepassen van het Passend behandelplan meer tijd nodig is.
Om de aanpak van het Passend behandelplan uit te voeren, wordt er meer tijd besteed aan de
patiënt dan in de ‘reguliere’ zorg. Het Passend behandelplan vraagt met name meer tijd van de
verpleegkundige. ‘Een tijdsinvestering is nodig van de verpleegkundige’ (professional 2).
Verpleegkundigen hebben de tijd nodig om de benodigde informatiestroom te verkrijgen van een
patiënt. Het kost meer tijd om een geriatrische screening te doen en de gezondheidsomstandigheden
uit te vragen. Volgens een respondent zit er wel een leercurve in het proces, waardoor de
verpleegkundigen het proces steeds sneller kunnen uitvoeren. Om het Passend behandelplan toe te
passen zijn er meer verpleegkundigen nodig, dit kost meer geld. Een tekort aan financiële middelen
en daardoor tijdtekort (voor verpleegkundigen) vormt een barrière voor de implementatie van het
Passend behandelplan. ‘Je moet tijd krijgen voor deze manier van werken, het gefinancierd krijgen
daarvan’ (professional 4).
5.2.1.2 Cultuur

Een tweede barrière die wordt genoemd door respondenten is cultuur. Dit gaat om zowel de cultuur
van de zorgprofessional, als de cultuur van de patiënt. Ten eerste wordt genoemd dat de arts
gewend is om de paternalistische rol te spelen. ‘Het vraagt om een andere vorm van werken’
(professional 4). Het behandelvoorstel wat uit samen beslissen of het Passend behandelplan komt, kan
interfereren met wat de medici als beste behandeling ziet. Voor een arts kan het lastig zijn om dit los
te laten. ‘Artsen kunnen zeggen van, ik ben nou één keer voor een bepaalde vorm van behandeling,
dus ik stuur mijn patiënten toch in de besluitvorming in die richting’ (professional 3).
Het is niet gemakkelijk om de manier van werken en denken van de arts makkelijk te veranderen. ‘De
neiging om dat proces te durven aanpassen is niet zo heel groot’ (professional 2). Een respondent
benadrukt dat niet alle artsen positief tegenover een (grote) verandering staan. ‘Ik denk dat het toch
met cultuur te maken heeft. Zo is het geweest, zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het
volhouden’ (professional 1). In het Passend behandelplan krijgt de verpleegkundige een grotere rol in
het proces. Dit vraagt ook om een verandering in relatie tussen de medisch specialist en de
verpleegkundige.
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Naast dat een omslag in cultuur van de medisch specialisten als noodzakelijk om samen beslissen te
implementeren wordt genoemd, wordt ook de nadruk gelegd op de houding van de patiënt. ‘Het
vraagt ook om een omslag in het denken van burgers. Wij kijken op tegen een arts en tegen de
medische beroepsgroepen’ (professional 3). Net als de arts, is de patiënt net zo goed gewend aan het
model van paternalistische besluitvorming. Om samen te beslissen, is het belangrijk dat de patiënt
weet wat hij zelf wil en wat hij belangrijk vindt als individu. ‘Ik vind ook dat je eisen mag stellen aan
jezelf als patiënt, bijvoorbeeld om een gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Je moet je niet
heel afhankelijk opstellen en alleen aanhoren wat de dokter zegt’ (patiënt 2). Men is gewend om zich
in de spreekkamer te laten vertellen wat er moet gebeuren. Dit is de gemakkelijke weg. ‘Het ligt niet
alleen aan de medische beroepsgroepen, het zit ook in onszelf’ (professional 3).
Wat naar voren kwam in de interviews betreffende het Passend behandelplan, is dat de aanpak nog
niet genoeg bekendheid heeft in het UMCG. ‘Het is gewoon nog niet genoeg ingeburgerd, nog niet
geslepen zoals het op de chirurgie wel ingeslepen is’ (professional 1). Bij de chirurgie voor de oudere
oncologische patiënt in het UMCG wordt deze aanpak al meerdere jaren gedaan en daar werkt het
erg goed.
Een respondent verwijst naar het Citrienproject Patiëntvoorkeuren in het MDO (hoofdstuk 4.2.2).
Tijdens deze pilot waren de professionals na verloop van tijd erg tevreden met de aanpak, maar in
het begin verliep dit stroef en was er weerstand. ‘De verpleegkundigen waren erg enthousiast, maar
de medisch specialisten voelde het een beetje als trekken aan dode paarden’ (professional 2). Hier geldt
ook, mensen zijn niet welwillend om af te wijken van hun gewoonten en bang om te veranderen.
Daarnaast wordt genoemd dat artsen in de zogenaamde behandelstand staan. Dit komt onder
andere voort uit de manier van opleiden en dat er altijd een bepaalde mate van onzekerheid
aanwezig is bij besluitvorming. Je bent nooit honderd procent zeker of je de juiste keuze maakt. ‘Het
is makkelijker om je te vergissen en iemand wel te behandelen met een slechte uitkomst, dan om je
te vergissen en iemand niet te behandelen met een slechte uitkomst’ (professional 5). Artsen zijn dus
snel geneigd om te behandelen, terwijl dit misschien niet altijd het beste is voor de patiënt. Hetzelfde
argument wordt voor de patiënt genoemd. De cultuur die bij de patiënt én binnen de maatschappij
vaak heerst is dat je alles moet doen wat kan. ‘Je moet de strijd aan gaan. Je moet vechten. Je moet
overleven, ten koste van alles’ (professional 2). Vooral bij patiënten met kanker speelt dit een grote rol.
Om samen te kunnen beslissen, moeten patiënten het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk een keuze
kunnen maken. Patiënten hebben nu vaak het gevoel dat ze gedwongen worden de behandelingen
aan te moeten gaan, omdat zij anders niet gewaardeerd worden of worden gezien als zwak.
Een respondent benadrukt de invloed van naasten hierin. Als de kinderen of partner van de patiënt
de attitude hebben dat de patiënt hoe dan ook doorgaan met behandelen, belemmert dit het proces
van samen beslissen. Als de familie ondersteunend is en de attitude hebben dat wat er ook wordt
besloten, het altijd goed is, bevordert dit het proces van samen beslissen. De patiënt durft dan vaak
beter te zeggen wat hij wel of niet wil en kan vaak duidelijker zijn grens aangeven. ‘Als je er familie
naast hebt zitten die zegt van: ‘wat je ook beslist, het is altijd goed’, daar ben ik altijd heel blij om,
want dan kun je wel verder. Als je naasten hebt die zeggen van: ‘je moet door, we kunnen je nog lang
niet missen’, dan heb je in feite de boel al op slot gezet’ (professional 1).
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5.2.1.3 Logistiek/opbouw van de organisatie

Een derde barrière die naar voren wordt gebracht door verschillende respondenten is de opbouw
van de organisatie en de inrichting van logistieke processen. Een respondent noemde in een
interview dat vanuit de historie van het UMCG, het UMCG uit allemaal aparte klinieken is
opgebouwd en je dit terugvindt in het hedendaagse management. De logistieke barrière is in het
UMCG specifiek voor het Passend behandelplan. De manier waarop zorg wordt georganiseerd op een
poli of verpleegafdeling heeft invloed op de implementatie van het Passend behandelplan. ‘Onze poli
is ook anders ingericht dan de poli van de Urologie, daar zit de poli verpleegkundige ook bij het
gesprek met de arts’ (professional 1). Er zijn poli’s waar bijvoorbeeld de verpleegkundige nu al bij het
gesprek tussen de patiënt en de arts zit, dus meteen het eerste behandelvoorstel te horen krijgen.
Dan is het tweede gesprek over de persoonlijke gezondheidsomstandigheden en voorkeuren en
doelen van de patiënt makkelijker, omdat de verpleegkundige al meer informatie bezit over de
patiënt en wat zijn aandoening is. Bij andere poli’s is het onmogelijk voor de verpleegkundige om bij
de gesprekken tussen patiënt en arts te zitten, omdat zij bijvoorbeeld nog in het spreekuur met
andere patiënten zitten. Dit vormt een barrière voor de verpleegkundige om de informatie van de
patiënt gemakkelijk te verkrijgen. ‘Het heeft vooral te maken met hoe het logistieke proces is
ingericht’ (professional 2). Tijdens de pilot Patiëntvoorkeuren in het MDO zat de verpleegkundige bij het
MDO, na afloop van de pilot was dit niet meer het geval.
5.2.1.4 Missen van informatie

Een barrière die veelvuldig wordt genoemd door de respondenten is het missen van informatie van
de zorgprofessional. Vanuit het patiënten perspectief wordt ervaren dat de onderlinge informatie
tussen zorgprofessionals binnen het ziekenhuis onvoldoende is. Een respondent was betrokken in
twee verschillende trajecten bij twee verschillende medisch specialismen. Een specialist was niet op
de hoogte van het feit dat zij met meerdere behandelingen bezig was. Er moest een operatie worden
uitgevoerd, maar dit kon niet tegelijk met de andere behandeling die zij op dat moment onderging.
‘Ik heb elke keer weer moeten aangeven dat ik met een ander traject bezig was’ (patiënt 2).
Vanuit het perspectief van de professional wordt aangegeven dat zij niet van alle bestaande
informatie over de patiënt gebruik (kunnen) maken. ‘We maken denk ik heel weinig gebruik van
informatie die allang beschikbaar is’ (professional 5). Wat hierbij vaak wordt benadrukt, is dat de
huisarts in veel gevallen bepaalde informatie bezit over de patiënt, wat op dit moment niet gedeeld
wordt met professionals in het ziekenhuis. ‘De ziekenhuizen willen natuurlijk informatie van wie is
iemand en wat is belangrijk in het leven. Deels wordt dat al bij de huisarts besproken’ (professional 2).
Anderzijds kunnen de tweede- en derdelijns zorginstellingen naderhand weer informatie
terugkoppelen naar de huisarts. Niet alleen de huisarts, maar bijvoorbeeld ook thuiszorgorganisaties
worden genoemd. Een respondent geeft aan dat thuiszorgorganisaties heel relevante informatie
hebben over patiënten. ‘De stappen van samen beslissen zijn natuurlijk mooi, maar als je de juiste
informatie niet hebt dan heb je eigenlijk nog niks’ (professional 2).
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5.2.2 Implementatie facilitators
5.2.2.1 Andere financiering voor samen beslissen

Om de implementatie van samen beslissen te faciliteren, wordt genoemd dat er anders moet worden
gefinancierd. ‘Wat je uiteindelijk wil, is dat er meer wordt geïnvesteerd aan de voorkant’ (professional
5). Door te investeren in de voorkant, kan het uiteindelijk meer winst leveren aan de achterkant. ‘Je
kunt niet alles tegelijk. Je moet eerst laten zien dat het werkt en dan moet je stap voor stap gaan
zorgen dat je laat zien wat het kan opleveren en wat je dan waarvoor nodig hebt’ (professional 4).
5.2.2.2 Samen beslissen in de opleiding

Een facilitator voor samen beslissen die sterk naar voren komt tijdens de interviews is meer aandacht
voor samen beslissen in de opleiding, zowel voor artsen als andere medische beroepsgroepen.
Artsen en verpleegkundigen hebben bepaalde vaardigheden nodig om te kunnen samen beslissen.
‘Voor dokters is het lastig om dingen duidelijk uit te leggen aan patiënten’ (patiënt 3). Vanuit het
patiënten perspectief komt sterk naar voren dat zij de informatie die zij nodig hebben niet altijd op
een goede manier krijgen. ‘Ze kunnen niet goed overbrengen naar mij waarom iets goed zou kunnen
zijn’ (patiënt 2). Deze communicatieve vaardigheden moeten meer worden benadrukt in de opleiding.
Ook wordt genoemd dat trainingen en bijscholing kunnen bijdragen aan samen beslissen. Er moet
nadruk blijven liggen op de communicatie met patiënten. ‘Eigenlijk zouden ze een soort opfris cursus
moeten hebben’ (professional 2).
Een respondent benoemt dat ook in de opleiding nog steeds de nadruk wordt gelegd op behandelen.
‘Een dokter is toch gewend om zijn gesprek te voeren om direct toe te werken naar de behandeling
die hij voor ogen heeft. Jonge dokters hebben een andere soort opleiding gehad, daar zit speling in’
(professional 4).
Eerder dit hoofdstuk is besproken dat artsen automatisch in de behandelstand staan (hoofdstuk 5.2.1.2).
Deze houding wordt gecreëerd in de opleiding. Door de opleiding anders in te richten, werkt dit
bevorderend voor samen beslissen. ‘Het betekent dat de dokters en verpleegkundigen opgeleid
moeten zijn om dat gesprek goed aan te kunnen gaan’ (professional 4).
In het Passend behandelplan worden verpleegkundigen getraind. Er is een scholing ontwikkeld
waarin verpleegkundigen die betrokken waren bij de ontwikkeling van het Passend behandelplan
andere verpleegkundigen les geven. ‘Zo krijg je een soort teach de teacher’ (professional 5). Dit is een
faciliterende factor voor de implementatie.
5.2.2.3 IT-technische ondersteuning

Meerdere respondenten geven aan dat informatievoorziening tussen professionals onderling en
tussen eerste- tweede- en derdelijns zorg niet optimaal is (hoofdstuk 5.2.1.4). IT ondersteuning kan
hierbij een implementatiefacilitator zijn. Informatie moet op zo’n manier worden vastgelegd, dat het
hele ziekenhuis er gebruik van kan maken. ‘Je moet technisch gaan zorgen dat iedereen in het
ziekenhuis op dezelfde manier met dashboards zou kunnen werken’ (professional 4). Zo kunnen
professionals onderling makkelijker informatie delen. Ook is het zeer faciliterend als het door de
gehele zorgketen gebruikt kan worden. ‘Je wil de informatie zo vastleggen in het EPD, dat je het door
de keten heen kan gebruiken’ (professional 2). Door ondersteuning te bieden om informatie digitaal
beschikbaar te maken, bied je continuïteit in het proces.
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5.3 De waarde van samen beslissen
Ook zijn er resultaten met betrekking tot de waarde van samen beslissen gevonden. De belangrijkste
uitkomsten die zijn benoemd zijn een passendere behandeling voor de patiënt (1), betere klinische
uitkomsten (2), betere functionele uitkomsten (3), meer werkplezier voor de professional (4) en
betere financiële uitkomsten (5). Ook wordt benoemd dat het moment van waardebepaling van
belang is. Dit wordt besproken voor samen beslissen in het algemeen, gevolgd door voor het Passend
behandelplan. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van samen beslissen is te vinden in
tabel 8.
5.3.1 Een passendere behandeling voor de patiënt

In het onderzoek zijn verschillende waarden van samen beslissen naar voren gebracht. De
belangrijkste waarde die vanuit het patiënten perspectief wordt benoemd is een passendere
behandeling voor de patiënt. ‘Wat samen beslissen oplevert, is denk ik een behandeling die het beste
bij mij past’ (patiënt 2). Dit wordt tevens vanuit het perspectief van de professional sterk benadrukt.
‘Het meest directe effect is natuurlijk dat de patiënt de behandeling krijgt die past bij wat hij of zij
wil’ (professional 4). Wat hier een sterke samenhang heeft met een passendere behandeling, is patiënt
tevredenheid. Als de behandeling passender is voor de patiënt, is de kans groter dat de patiënt meer
tevreden is over de behandeling. ‘Als een patiënt tevreden is, dan is het goed gegaan’ (patiënt 1). Het
is voor de patiënt van belang hoe de behandeling en het proces van samen beslissen wordt ervaren.
Voor de patiënt is het belangijker dat hij zich gehoord voelt en tevreden is over de behandeling, dan
dat de behandeling slaagt. ‘Een arts wil natuurlijk dat de behandeling slaagt. Maar ook al slaagt de
behandeling niet, toch kan een patiënt tevreden zijn’ (patiënt 1). Een respondent vertelt dat patiënten
door de manier van aanpak in het Passend behandelplan het gevoel hebben dat ze invloed kunnen
uitoefenen op hun eigen behandelplan. ‘Ze hebben echt wel het gevoel dat ze mee kunnen beslissen’
(professional 1).
Anderzijds wordt door een respondent benoemd dat je niet kunt aantonen of samen beslissen leidt
tot meer tevredenheid onder patiënten, omdat patiënten het vaak niet kunnen vergelijken met
eerdere ervaringen. Zorgverleners kunnen er bijvoorbeeld wel wat over zeggen. Zij kunnen de
werkwijze van het Passend behandelplan vergelijken met de ‘reguliere’ zorg. ‘Patiënten hebben vaak,
gelukkig maar, nog niet zo veel referentiekader opgebouwd. Als je geen referentiekader hebt, dan
kun je niet zeggen of het beter of slechter is geworden’ (professional 2).
Een respondent benoemt dat door een passendere behandeling en een hogere patiënt tevredenheid
de motivatie van de patiënt hoger is, waardoor de kans groter is dat de behandeling slaagt. ‘Het helpt
ook voor de motivatie van de patiënt’ (patiënt 2). Een gemotiveerde patiënt uit zich als meer
meewerkend en zorgt voor een betere therapietrouw. Als er is meebeslist in de behandeling, hebben
patiënten vaak meer vertrouwen in de behandeling en zijn hierdoor vaak meer gemotiveerd om de
behandeling te laten slagen.
Er wordt gesteld dat de aanpak van het Passend behandelplan leidt tot een passendere behandeling
voor de patiënt. Een respondent verwijst naar het Citrienproject Patiëntvoorkeuren in het MDO
(hoofdstuk 4.2.2): ‘We hebben toen met dat Citrienproject voor vier van de tien deelnemers het
behandelvoorstel aangepast’ (professional 1). Een andere respondent verwijst naar de aanpak van het
Passend behandelplan op de geriatrische oncologie, waar het is ontwikkeld: ‘Aanpassingen van het
behandelplan vinden in ongeveer 25% van de gevallen plaats op basis van de extra informatie’
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(professional 2). Bij de oudere patiënt leidt dit vaak tot minder behandeling. ‘Je wijkt af van de richtlijn
en gaat minder intensief behandelen, daar komt het toch vaak op neer’ (professional 5).
5.3.2 Betere klinische uitkomsten

Een andere genoemde uitkomst van samen beslissen zijn de klinische uitkomsten. Een respondent
noemt dat door samen beslissen de medische resultaten beter kunnen worden. ‘Samen beslissen
betekent dat je iemand help om zijn weg te vinden. En dat kan soms leiden tot een verkorting van de
opnameduur, omdat je sneller bent waar je moet zijn’ (patiënt 3). Door samen te beslissen is de kans
op dat de behandeling slaagt groter. Als een behandeling beter bij je past, is de kans groter dat deze
gaat slagen.
Een respondent noemt dat in het Passend behandelplan te zien is dat patiënten het klinisch gezien
niet slechter doen dan patiënten die worden behandeld volgens de reguliere richtlijnen. ‘Qua
overleving zien we na één of twee jaar eigenlijk geen verschillen in de groep bij wie we hebben
gezegd, doe maar wat minder versus de groep die volgens de richtlijn is behandeld’ (professional 5).
Wel worden er betere klinische uitkomsten gezien. Klinische uitkomsten waar naar worden gekeken
zijn onder andere overleving, complicaties en dagen opgenomen in het ziekenhuis. ‘Je ziet dat
mensen minder complicaties hebben, dat ze minder lang in het ziekenhuis opgenomen liggen.
Hetzelfde geldt voor andere uitkomstmaten. Ze doen het in ieder geval niet slechter, ze doen het
waarschijnlijk beter’ (professional 5).
5.3.3 Betere functionele uitkomsten

Meerdere respondent noemen dat een belangrijke waarde van samen beslissen betere functionele
uitkomsten zijn. Er wordt gesteld dat de gewenste uitkomsten van de behandeling voor elke patiënt
anders zijn en je deze daardoor aan het begin van het behandelplan moet vaststellen. ‘Het gewenste
behandelresultaat verschilt enorm per patiënt. Dat moet je expliciet maken’ (professional 2). De waarde
van samen beslissen zit hem wat betreft functionele uitkomsten in het halen van de behandeldoelen.
De ene patiënt wil bijvoorbeeld een blokje kunnen wandelen, de andere patiënt wil nog met de
kleinkinderen op vakantie kunnen. Hier zitten grote verschillen in tussen patiënten.
In het Passend behandelplan worden de doelen van de patiënt expliciet uitgevraagd tijdens een
gesprek. Daar wordt de behandeling vervolgens op aangepast. De belangrijkste overkoepelende
functionele uitkomst die door meerdere respondenten naar voren wordt gebracht is de kwaliteit van
leven. ‘We kijken steeds meer naar hoe kunnen we de kwaliteit van leven nog zo goed mogelijk
houden’ (professional 1). Als mensen bepaalde doelen hebben die ze kunnen halen tijdens of na de
behandeling, draagt dit bij aan de kwaliteit van leven. ‘Als je samen kunt beslissen en het er met de
patiënt over kunt hebben van, dit is wat wij in gedachten hebben, hoe sta jij daar tegenover? Ik denk
dat dat de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede komt’ (professional 1).
5.3.4 Meer werkplezier voor professionals

Meerdere respondenten benadrukken dat samen beslissen meer werkplezier voor de professional
oplevert. ‘Zorgverleners kunnen er vaak wel iets over zeggen, ze houden er vaak meer werkplezier
aan over’ (professional 2). Als de zorgprofessional het gevoel heeft dat hij tevreden is met hoe de zorg is
verleend, bijvoorbeeld doordat de patiënt tevreden is of de uitkomsten goed zijn, levert dit meer
werkplezier op.
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In het Passend behandelplan speelt dit vooral voor de verpleegkundigen. Zij spelen een grotere rol in
het samen beslis proces en ervaren dit als positief. ‘Verpleegkundigen vinden het over het algemeen
echt een verrijking van hun vak’ (professional 5). Naast dat het een positief effect heeft op de
werkzaamheden van de verpleegkundige, wordt tevens een positief effect op de relatie tussen de
verpleegkundige en de patiënt benoemd. ‘Het is voor de relatie tussen de patiënt en de
verpleegkundige ook goed gedurende de opname’ (professional 4).
Naast de verrijking van het vak voor de verpleegkundige, wordt door meerdere respondenten
benadrukt dat de arts en verpleegkundig meer begrip voor elkaar krijgen door deze manier van
aanpak. Zij hebben meer contact met elkaar onderling en zijn afhankelijk van de informatie die zij
met elkaar delen. Door de aanpak van het Passend behandelplan zijn ze beter gaan samenwerken
met elkaar. ‘Je bent echt samen aan het werk’ (professional 1). Dit levert meer werkplezier op voor
beide partijen.
5.3.5 Het financiële aspect: minder kosten

Een andere waarde van samen beslissen die wordt benadrukt door respondenten is dat het kan
zorgen voor een daling van de zorgkosten. ‘Uiteindelijk leidt passendere zorg naar betere uitkomsten
en dat leidt waarschijnlijk ook tot kostenbesparing’ (professional 5). In het Passend behandelplan is
gevonden dat er door een passendere behandeling aan te bieden vaak minder, of minder intensief
wordt behandeld. ‘Het resulteert er ook in dat je minder kosten maakt, omdat je de behandeling niet
geeft’ (professional 4).
Respondenten geven aan het ingewikkeld is om de kosten en opbrengsten van samen beslissen en
het Passend behandelplan te bepalen. ‘Wat heel ingewikkeld is en blijft, is de kostencomponent’
(professional 3). De aanpak van het Passend behandelplan wijst erop dat de baten groter zijn dan de
kosten. ‘We kijken ook naar de kosten-baten. Het kost in ieder geval ook minder’ (professional 5). ‘Het
kan winst opleveren aan het eind’ (professional 2).
5.3.6 Het moment van waarde bepalen is van belang

Een ander punt dat door een respondent naar voren wordt gebracht is dat de waarde van samen
beslissen pas na enige tijd kan worden gemeten. ‘Hoe heb je het ervaren is eigenlijk een vraag die je
pas na een paar maand kunt stellen, omdat je dan ervaren hebt hoe de behandeling gaat’ (patiënt 1).
Dan heeft de patiënt pas ervaren wat de uitkomst van de behandeling is en dan kan de arts pas
klinisch resultaat zien. Ook wordt gepleit voor verschillende meetmomenten. Het voorbeeld dat
hierbij wordt gegeven is het eerste meetmoment één maand na de behandeling, het tweede een half
jaar na de behandeling en de derde twee jaar na de behandeling.
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Tabel 8 Belangrijkste thema’s van de drie onderwerpen: de definitie van samen beslissen, implementatie barrières en
facilitators en de waarde van samen beslissen

De definitie van samen
beslissen
Betrekken/participatie van de
patiënt in besluitvorming
(eigen regie)
Aansluiten op de behoeften
van de patiënt/informatie op
maat
Het gebruiken van twee
informatiestromen/expertises
Samen beslissen is een proces

Implementatie barrières en
facilitators
Tijd en middelen (barrière)

De verschillende rollen in
samen beslissen

Meer financiering voor samen
beslissen (facilitator)
Samen beslissen in de
opleiding (facilitator)
Technische (IT) ondersteuning
(facilitator)

De waarde van samen beslissen
Een passendere behandeling
voor de patiënt

Cultuur (barrière)

Betere klinische uitkomsten

Logistiek (barrière)

Betere functionele uitkomsten

Missen van informatie (barrière)

Meer werkplezier voor de
zorgprofessional
Het financiële aspect
Het moment van waarde
bepalen is van belang
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6 Conclusie en discussie
6.1 Conclusie
6.1.1 De definitie van samen beslissen
Uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek kan worden geconcludeerd dat voor succesvolle
implementatie van samen beslissen er vijf essentiële elementen aanwezig moeten zijn. Ten eerste is
dit het betrekken van de patiënt in besluitvorming (1). Daarbij moet worden aangesloten op de
behoeften van de patiënt en informatie op maat worden gegeven (2). De patiënt kan hierbij
aangeven in welke mate hij betrokken wil worden bij de besluitvorming rondom zijn behandelplan.
Het derde essentiële element wat naar voren komt is het gebruik maken van twee
informatiestromen, of twee expertises (3). Enerzijds de medisch technische expertise over de
verschillende behandelmogelijkheden van de zorgprofessional en anderzijds de expertise van de
patiënt over zijn waarden, doelen, voorkeuren en persoonlijke gezondheidsomstandigheden
(context). Hierbij is het van belang dat deze twee expertises vroegtijdig samenkomen in het proces.
Het vierde essentiële onderdeel is dat samen beslissen een proces is (4). Het is niet één keuze die
wordt gemaakt op een bepaald moment in de tijd, maar een manier van werken. Tijdens het gehele
zorgtraject moet de patiënt betrokken blijven bij de behandeling. Daarom is het belangrijk dat ook na
het maken van de keuze voor behandeling wordt gecontroleerd of de patiënt nog steeds tevreden is
met zijn keuze. Als laatste essentiële onderdeel komt naar voren dat er meerdere rollen voor
verschillende zorgprofessionals in het proces van samen beslissen te vervullen zijn (5). Samen
beslissen is dus niet enkel een tweerichtingsverkeer tussen de arts en patiënt, zoals vaak genoemd
wordt, maar het is gebaseerd een teameffort van verschillende partijen. Concluderend kan worden
gesteld dat de aandacht voor persoonlijke doelen, voorkeuren en context van de patiënt de meest
essentiële factoren van samen beslissen zijn. De patiënt, in plaats van zijn aandoening, staat centraal
in het zorgtraject.
Al deze elementen worden omvat in de aanpak van het Passend behandelplan. De patiënt wordt
betrokken in de besluitvorming door de vragen naar wat zijn doelen en voorkeuren zijn en samen te
kijken naar welke behandeling hier het beste op aansluit. De medisch technische informatie gaat in
een gesprek van de medisch specialist naar de patiënt en via een aanvullend gesprek met de
verpleegkundige komen de doelen, voorkeuren en gezondheidsomstandigheden (context) van de
patiënt naar voren. In het geval van het Passend behandelplan, voor de oudere patiënt, worden de
gezondheidsomstandigheden ingebracht door de mate van kwetsbaarheid te achterhalen. Deze twee
informatiestromen worden tijdig samengebracht in het MDO. In het gesprek wat volgt op het MDO
kan de patiënt duidelijk maken aan de medisch specialist in hoeverre hij wil participeren in de
besluitvorming en kan zo zijn eigen regie nemen. Deze aanpak blijkt succesvol voor de oudere
oncologische patiënt. De onderdelen van het Passend behandelplan zijn essentiële elementen die
universeel voor de oudere patiënt gebruikt kunnen worden, ze zijn niet enkel toegespitst op de
oncologische patiënt. De tools die gebruikt worden - de vragenlijsten voor het geriatrisch assessment
en de OPT (hoofdstuk 4.2.1) - zijn eveneens niet ziekte specifiek. Concluderend kan worden gesteld dat
het Passend behandelplan een geschikte aanpak is om verder onder oudere patiënten in het UMCG
te implementeren.
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6.1.2 De implementatiebarrières en facilitators
Concluderend kan worden gesteld dat er een aantal implementatie barrières en facilitators voor
samen beslissen in het UMCG zijn. De belangrijkste implementatie barrières zijn een tekort aan tijd
en middelen (1), de cultuur, oftewel de houding ten opzichte van samen beslissen, van de
zorgprofessional en de patiënt (2), de logistiek, oftewel de opbouw van de organisatie (3) en het
missen van informatie van de patiënt (4). Dit gaat het vooral om het niet kunnen delen van bepaalde
informatie tussen professionals binnen het ziekenhuis, maar ook om het delen van informatie tussen
eerste-, tweede- en derdelijnszorg. De belangrijkste implementatie facilitators zijn meer financiering
voor samen beslissen (1), meer aandacht voor samen beslissen en het betrekken van
patiëntvoorkeuren in medische opleidingen (2) en IT-technische ondersteuning om onderlinge
informatievoorziening te verbeteren (3).
Om het Passend behandelplan verder in het UMCG te implementeren is er meer tijd nodig voor de
zorgprofessionals. Vanuit de evaluatie van het Passend behandelplan bij de oncologische chirurgie en
de iets aangepaste versie op de gynaecologische oncologie is gebleken dat de verpleegkundigen
ongeveer 15 minuten extra tijd per patiënt kwijt zijn aan het uitvoeren van het geriatrisch
assessment. Bij de oncologische chirurgie zijn de verscheidende aanwezige medisch specialisten een
uur per week extra tijd kwijt aan het bespreken van de oudere patiënt in het MDO, bij de
gynaecologische oncologie is de medisch specialist 3 minuten per patiënt extra tijd kwijt. Deze tijd is
nodig om het Passend behandelplan verder te implementeren.
6.1.3 De waarde van samen beslissen
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat er een aantal belangrijke uitkomsten zijn waarmee
de waarde van samen beslissen kan worden aangetoond. Dit zijn een passendere behandeling voor
de patiënt (1), betere klinische uitkomsten van de patiënt (2), betere functionele uitkomsten van de
patiënt (3), meer werkplezier voor de professional (4) en betere financiële uitkomsten voor de
organisatie (5). Tot slot is het moment van waardebepaling belangrijk. De toegevoegde waarde van
samen beslissen kan pas na enige tijd worden vastgesteld. Bij een passendere behandeling is het
belangrijk dat de patiënt tevreden is over zijn behandeling. Qua klinische uitkomsten moet worden
gekeken naar bijvoorbeeld overleving, complicaties en het aantal dagen dat de patiënt is opgenomen
in het ziekenhuis. Functionele uitkomsten hebben met name te maken met kwaliteit van leven en
zijn voor elke patiënt verschillend. Samen beslissen kan zorgen voor een daling van de zorgkosten.
Door een passendere behandeling te bieden, waardoor een patiënt betere uitkomsten heeft, kunnen
de zorgkosten lager uitvallen. De waarde van samen beslissen kan pas na enkele tijd worden bepaald,
omdat patiënt en arts eerst moeten ervaren wat de uitkomsten ervan zijn.
Voor het Passend behandelplan hebben al deze waarden een positieve uitkomst. Er is gevonden dat
de patiënten tevreden zijn met de manier van aanpak in het Passend behandelplan, zij hebben
daadwerkelijk het gevoel te kunnen meebeslissen. In ongeveer 25% van de gevallen vindt een
aangepast behandeladvies plaats op basis van het Passend behandelplan. Er wordt meer werkplezier
ervaren door de werkwijze van het Passend behandelplan. Dit is met name het geval voor de
verpleegkundigen, die de werkwijze een verrijking van hun vak vinden. Door een betere
samenwerking tussen de arts en verpleegkundige heeft het ook positieve effecten op het werkplezier
van medisch specialisten.
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De klinische uitkomsten voor de patiënt gaan erop vooruit door de aanpak van het Passend
behandelplan. Er is sprake van een beter passende behandeling, waardoor er minder complicaties
zijn en patiënten minder lang in het ziekenhuis opgenomen liggen. Ook de functionele uitkomsten
worden beter door de aanpak van het Passend behandelplan. Tijdens de besluitvorming omtrent de
behandeling worden de behandeldoelen van de patiënt uitgevraagd, waar de behandeling op wordt
gebaseerd. De patiënt heeft daardoor betere functionele uitkomsten. Ook zorgt het Passend
behandelplan voor een reductie in zorgkosten. In ongeveer een kwart van de gevallen leidt de
aanpak van het Passend behandelplan dat er minder, of minder intensief wordt behandeld. Dit zorgt
voor minder behandelkosten.
6.1.4 Geleerde lessen voor de implementatie van het Passend behandelplan
Het Passend behandelplan is geschikt om buiten de oudere oncologische patiënt verder in het UMCG
te implementeren. De elementen die het bevat zijn essentieel voor een succesvol proces van samen
beslissen voor de oudere kwetsbare patiënt. Uit de resultaten is gebleken dat het Passend
behandelplan niet enkel specifiek voor de oudere oncologische patiënt is, maar ook voor oudere
kwetsbare patiënten in andere ziektegebieden kan passen.
In de Citrienpilot Patiëntvoorkeuren in het MDO bij de gynaecologische oncologie is de werkwijze van
het Passend behandelplan enigszins aangepast wat betreft het bij elkaar komen van de twee
informatie stromen (de expertise van de professional en de expertise van de patiënt). In het Passend
behandelplan bij de oncologische chirurgie komen deze informatiestromen bij elkaar in een
aanvullend MDO (het MDO Ouderen met kanker)[108]. In het pilotproject Patiëntvoorkeuren in het
MDO werd het MDO voor de oudere patiënt aangepast, waarbij er specifiek voor de oudere patiënt
een verpleegkundige en een internist ouderengeneeskunde aanwezig was[111]. Beide manieren van
werken leiden tot een verandering in het behandeladvies van ongeveer één derde van de patiënten
(hoofdstuk 4.3.3). Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de elementen die in het Passend
behandelplan zitten, essentiële elementen zijn die aanwezig moeten zijn, maar de werkwijze waarin
al deze elementen aan de orde komen kan verschillen per afdeling.
Voor sommige afdelingen, zoals bij het Citrienproject op de gynaecologische oncologie, moeten er
veranderingen in de logistieke processen worden aangebracht om de aanpak van het Passend
behandelplan te implementeren. Tijdens het project Patiëntvoorkeuren in het MDO brachten de
verpleegkundigen de informatie van de patiënt in tijdens het MDO. Nu, na afloop van het project, is
dit niet langer het geval. Verpleegkundigen nemen nog steeds het geriatrisch assessment af bij de
patiënt, maar informeren de arts hier nu over via het EPD. Er wordt hier nog steeds met de
elementen van het Passend behandelplan gewerkt, maar via een andere werkwijze. Dit bevestigd het
principe dat de essentiële elementen van het Passend behandelplan aanwezig moeten zijn, maar de
exacte werkwijze kan verschillen, zoals ook wordt benadrukt in het model Passend behandelplan van
Regionale Oncologienetwerken (hoofdstuk 4.2.3).
Er is ervaren dat de aanpak van het Passend behandelplan goed werkt in kleine kringen, zoals in de
samenwerking tussen de geriatrie en oncologische chirurgie en (met lichte aanpassing) in het
pilotproject Patiëntvoorkeuren in het MDO op de gynaecologische oncologie. Echter, is het op
grotere schaal (nog) niet gelukt om de aanpak van het Passend behandelplan verder te
implementeren. Deze aanpak is ontwikkeld op de afdeling oncologische chirurgie en ondanks dat dit
een best practice is, wordt het niet snel overgenomen op andere afdelingen van het UMCG.
70

Adviesrapport Samen beslissen

UMCG, juni 2020

Dit ligt onder andere het feit dat het nog niet veel bekendheid in het UMCG geniet en dat het de
aanpak is ontwikkeld met in het achterhoofd om de patiënten zoveel mogelijk op de afdeling zelf te
houden. Door meer geriatrische kennis in het MDO te hebben, hoeven er minder patiënten
doorverwezen te worden naar de geriater. Dit wordt gedaan om de werkdruk van andere medisch
specialisten niet te verzwaren.
Ook vormt de organisatiestructuur van het UMCG een barrière voor het implementeren van het
Passend behandelplan. Eén respondent noemde in een interview dat vanuit de historie van het
UMCG, het UMCG uit allemaal aparte klinieken is opgebouwd. De geschiedenis van de opbouw
speelt nog steeds een rol in de hedendaagse organisatie. Er zijn zes verschillende sectoren in het
UMCG met allemaal hun eigen directie. De directie van een sector moet voldoen aan de richtlijnen
van de Raad van Bestuur, maar bezit een zekere autonomie wat betreft sturing van de sector[118]. Dit
houdt in dat de directie van elke sector tot op zekere hoogte zijn eigen beleid kan bepalen. Om de
aanpak van het Passend behandelplan breder in het UMCG uit te rollen, kan dit dus negatieve
invloed hebben op de implementatie.

6.2 Discussie
6.2.1 De definitie van samen beslissen
Tussen de essentiële elementen van samen beslissen in de literatuur en de essentiële elementen die
uit het kwalitatief onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verscheidene overeenkomsten en
verschillen te vinden. De essentiële elementen die in de literatuur worden beschreven zijn de patiënt
inlichten dat er een keuze gemaakt moet worden (en dat zijn mening daarbij telt) (1), het bespreken
van de verschillende behandelopties met voor- en nadelen (2), het bespreken van de persoonlijke
waarden, voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt (3), het maken van de keuze of de keuze
bewust uitstellen (4) en het bespreken van een follow-up (5). In het kwalitatief onderzoek zijn de
volgende belangrijkste elementen met betrekking tot de definitie van samen beslissen naar voren
gekomen: het betrekken van de patiënt in de besluitvorming (1), aansluiten aan de behoeften van de
patiënt, waardoor informatie op maat wordt gegeven (2), het gebruiken van twee informatiestromen
of expertises, namelijk de expertise van de medisch specialist en de expertise van de patiënt (3), dat
samen beslissen en proces is (4) en dat er verschillende rollen zijn in te vullen in samen beslissen (5).
Een vergelijking van de essentiële elementen is te vinden in tabel 9.
Waar de literatuur vooral de stappen van het proces van samen beslissen beschrijft, komt uit de
interviews meer naar voren wat er nodig is om deze stappen succesvol uit te voeren. De elementen
uit de literatuur en uit de interviews vullen elkaar wat dat betreft goed aan. De elementen die het
bespreken van verschillende behandelopties met hun voor- en nadelen en het bespreken van
persoonlijke waarden, voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt beschrijven in de literatuur,
worden samen genomen in het gebruiken van de expertise van de medisch specialist en de expertise
van de patiënt in de resultaten van het onderzoek. Het bespreken van een follow-up komt terug in
het feit dat samen beslissen een proces is en het dus niet stopt na het maken van een
behandelkeuze. Tijdens en na de behandeling moet nog steeds worden nagegaan bij de patiënt of hij
tevreden is met de keuze. Dit kan worden gedaan in een follow-up afspraak.
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In de literatuur wordt samen beslissen veelal omschreven als een proces waarbij er een
tweerichtingsverkeer van informatie plaatsvindt: tussen de arts en patiënt[19,33,34,37,38]. Uit het
kwalitatief onderzoek is gebleken dat dit niet een volledige omschrijving is. Het is een te smalle
opvatting voor samen beslissen. Weliswaar is het zo dat de uiteindelijke keuze voor een bepaalde
behandeling gemaakt wordt door de patiënt en de behandelend arts, maar samen beslissen is meer
dan alleen dit keuzemoment. Samen beslissen is een manier van werken waarbij je begint met de
behoeften van de patiënt centraal zetten en de behandeling daarop aansluit. In dit proces kunnen
meerdere partijen een belangrijke rol spelen. Onder andere de verpleegkundig en naasten spelen
een rol, maar ook betrokkenheid van thuishulporganisaties kan een grote rol spelen in samen
beslissen.
Tabel 9 Vergelijking tussen de essentiële elementen uit de literatuur en het kwalitatief onderzoek

Essentiële elementen literatuur
De patiënt inlichten dat er een keuze moet
worden gemaakt
Het
bespreken
van
verschillende
behandelopties met voor- en nadelen
Het bespreken van de persoonlijke waarden,
voorkeuren en behandeldoelen van de patiënt
Het maken van de keuze of de keuze bewust
uitstellen
Het bespreken van een follow-up

Essentiële elementen kwalitatief onderzoek
Het betrekken van de patiënt in de
besluitvorming
Aansluiten op de behoeften van de patiënt,
waardoor informatie op maat wordt gegeven
Het gebruiken van de expertise van de medisch
specialist en de expertise van de patiënt
Samen beslissen is een proces
Er zijn verschillende rollen in te vullen in het
proces van samen beslissen

Een ander opvallend punt is dat het uitvragen van de gezondheidsomstandigheden (context) van de
patiënt weinig naar voren komt in de literatuur, terwijl uit de interviews duidelijk wordt dat dit een
essentiële factor is om mee te wegen in de besluitvorming in medische context. De context van de
patiënt uitvragen is erg belangrijk, maar er is discussie over de vraag hoe je de context het beste uit
kan vragen. Vanuit dit oogpunt kwam er in het onderzoek kritiek op de aanpak van het Passend
behandelplan. Een respondent is van mening dat je met het Passend behandelplan geen volledig
perspectief van de gezondheidsomstandigheden van de patiënt krijgt, omdat het in klinische setting
wordt uitgevraagd. Hierom zou de bijdrage van een huisarts of thuiszorg een goede bijdrage kunnen
zijn aan het Passend behandelplan, omdat zij meer kijk hebben op de thuissituatie van de patiënt.
Ook het onderlinge verband tussen samen beslissen en eigen regie voeren als patiënt is niet
compleet helder in de interviews. Samen beslissen leidt tot eigen regie voeren, maar er is ook een
bepaalde zelfstandigheid en bereidheid nodig om te kunnen samen beslissen. Patiënten moeten op
een zekere hoogte eigen regie voeren om te kunnen samen beslissen. Vanuit de literatuur en
interviews komt naar voren dat patiënten bepaalde kennis moeten hebben en in staat moeten zijn
om hun mening te vormen en in te brengen. Voor samen beslissen is het nodig dat een patiënt de
kennis en vaardigheden heeft om actief te participeren in een consult, dat hij de informatie kan
begrijpen en in staat is tot het nemen van beslissingen[119]. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer
een derde van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft[120]. Toch willen deze
patiënten vaak wel graag meebeslissen[121].

72

Adviesrapport Samen beslissen

UMCG, juni 2020

Om samen beslissen goed te kunnen laten verlopen, moet de arts inspelen op de behoeften van de
patiënt en moet de patiënt zich gelijkwaardig voelen aan de arts. Om in een omgeving te zijn waar
arts en patiënt als partners van elkaar worden gezien, moeten de arts en patiënt elkaar kunnen
begrijpen. Een goede relatie tussen arts en patiënt is hiervoor belangrijk[122]. Patiënten ervaren nog
niet altijd een gevoel van gelijkheid tussen de arts en patiënt. Anderzijds wordt er in de interviews
ook genoemd dat de patiënt niet ‘gedwongen’ moet worden tot samen beslissen. Als de patiënt
ervoor kiest om de arts (voor het grootste gedeelte) de keuze te laten maken na zijn waarden,
doelen, voorkeuren en context te hebben gedeeld, is dit ook een manier van eigen regie voeren en
dus een manier van samen beslissen. Samen beslissen levert dus meer eigen regie op.
6.2.2 De implementatiebarrières en facilitators
Als belangrijke implementatiebarrière komt naar voren dat de houding van de professional ten
aanzien van samen beslissen vaak (nog) niet positief is. Professionals zijn vaak niet overtuigd van de
positieve effecten die samen beslissen te weeg kunnen brengen[48]. Ook in de interviews is naar
voren gekomen dat bij de implementatie van het Citrienproject Patiëntvoorkeuren in het MDO
weerstand van de zorgprofessionals werd gevoeld. Tevens zet de arts nog steeds vaak de ziekte
centraal en niet de patiënt als persoon, zo wordt vaak ondervonden door patiënten. De cultuur van
de professional hangt sterk samen met de opleiding die hij geniet. Het is daarom belangrijk dat in de
opleiding aandacht worden besteed aan samen beslissen en communicatie met de patiënt. Dit is van
belang voor de opleiding tot artsen, maar ook tot verpleegkundige. De opleiding geneeskunde is
momenteel nog steeds erg gericht op een patiënt van gemiddelde leeftijd met één aandoening,
terwijl de patiënten van nu vaker ouderen met multimorbiditeit zijn[123]. Recent is het raamplan
Artsenopleiding 2020 gepubliceerd, wat de competenties die een arts moet hebben in 2025
beschrijft[124]. Uitgelichte thema’s zijn onder andere preventie, het voorkomen van onnodige zorg en
het belang van persoonsgerichte zorg. Ook het zien van de burger en patiënt als partner komt aan
bod. Samen beslissen is terug te vinden in al deze thema’s.
Daarnaast wordt genoemd dat artsen in de behandelstand staan. Ook deze manier van werken
wordt aangeleerd in de opleiding. Tevens speelt de manier van financieren van de zorg hierbij een
rol. Momenteel moedigt de manier van financiering in de gezondheidszorg artsen aan om te
behandelen[125]. Sinds 2005 is de prestatiebekostiging voor ziekenhuizen ingevoerd. De basis voor
deze prestatiebekostiging is het diagnose-behandelcombinatie (DBC) systeem[126]. Er wordt tussen
elk ziekenhuis en elke zorgverzekeraar onderhandeld over het aantal patiënten per DBC en de prijs
van de DBC: het ziekenhuistarief. Sinds 2015 is het honorarium van vrijgevestigde specialisten
onderdeel van het ziekenhuistarief. De specialisten verdelen onderling het totale honorarium dat via
declaraties van de DBC’s door het ziekenhuis van zorgverzekeraars wordt ontvangen[125]. Dit houdt
kortgezegd in: hoe meer er wordt behandeld in een ziekenhuis, hoe meer er wordt bekostigd door de
zorgverzekeraar. Dit geeft veel prikkels om de zorg op de verkeerde plek te leveren. Er wordt
gekeken naar productie en niet naar zorguitkomsten, wat kan leiden tot overproductie[127]. Idealiter
zou de zorg meer waardegedreven worden gefinancierd, gefocust op uitkomsten.
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Om het Passend behandelplan in het huidige financieringssysteem te kunnen vergoeden, moet het
binnen de DBC-systematiek vallen. De extra tijd die de verpleegkundige kwijt is aan het uitvragen van
de persoonlijke voorkeuren en context van de patiënt en de bijdrage aan het MDO zijn momenteel
niet in de DBC-systematiek opgenomen. De kosten die de verpleegkundige maakt door er meer tijd
aan te besteden worden daardoor niet vergoed. Volgens zorgverzekeraars zit er meer ruimte in het
DBC-systeem dan mensen denken[113]. Als er kosten worden verschoven van de ene DBC naar de
andere, zou dit model moeten passen in de DBC-structuur. Er wordt gesteld dat zorgverzekeraars
open staan voor aanpassingen in de vergoedingen, maar hier moeten afspraken over worden
gemaakt[113].
6.2.3 De waarde van samen beslissen
De waarde bepalen van samen beslissen blijft een lastig punt. Het is het lastig om de voordelen en de
nadelen tegen elkaar op te wegen. In het pilotproject Patiëntvoorkeuren in het MDO kwam naar
voren dat de meningen verdeeld waren over de extra tijd van de internist ouderengeneeskunde
opweegt tegen de baten voor de patiënt (hoofdstuk 4.3.3). Dit komt vooral doordat er relatief veel tijd
wordt besteed aan relatief weinig patiënten. Echter, het samenbrengen van de geriatrische en
gynaecologische expertise wordt als erg belangrijk ervaren. Het is onduidelijk waar de lijn getrokken
moet worden om te kunnen stellen dat het positieve opweegt tegen het negatieve. Ook wordt
ervaren dat een aantal belangrijke uitkomsten voor samen beslissen, en dus het Passend
behandelplan, moeilijk meetbaar zijn. Uit de interviews kwam naar voren dat er bijvoorbeeld nog
geen meetinstrument is die de mate van samenwerking tussen zorgprofessionals meet. De zorg is erg
toegespitst op meetbare uitkomsten. Er moet worden uitgekeken dat er niet enkel aandacht gaat
naar datgene wat expliciet meetbaar is. Ook moet er aandacht worden besteed aan de ontwikkeling
van meetinstrumenten factoren van het Passend behandelplan, zoals de mate van samenwerking
tussen professionals, te ontwikkelen.
In de literatuur wordt gesteld dat het aantonen van lagere behandelkosten cruciaal is om te komen
tot implementatie. Alleen dan zal een draagvlak ontstaan om meer geld te besteden aan het proces
voorafgaand aan het vaststellen van het behandelplan[113]. Uit het Passend behandelplan blijkt dat
deze aanpak in ongeveer een derde van de patiënten tot een andere behandeling leidt. Het
resulteert in het merendeel in minder, of minder intensieve behandeling. Geconcludeerd kan worden
dat deze werkwijze op voor de geriatrische oncologische doelgroep leidt tot gemiddeld lagere kosten
in de behandeling.
Anderzijds is minder zorgkosten ten gevolge van minder behandelingen is niet per definitie goed. Het
kan ook betekenen dat mensen niet de behandeling krijgen die ze zouden willen. Een argument dat
naar voren komt in de interviews is dat het Passend behandelplan ook de gedachte kan wekken dat
oudere mensen het niet meer waard zijn om een intensievere behandeling bij uit te voeren. Dit is
uiteraard niet het geval, en dit is niet het beeld wat het zou moeten opwekken. In de zorgsector is
men vaak bang dat er meer of teveel wordt behandeld als de behandelkeuze voor een groter deel
aan de patiënt wordt overgelaten. Wat je in de uitkomsten van het Passend behandelplan ziet, is dat
er juist minder wordt behandeld. Mogelijk is dit voor niet-geriatrische patiëntgroepen anders.
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7 Aanbevelingen
Aanbeveling 1: Implementeer het Passend behandelplan verder dan enkel bij de oncologische oudere
patiënt in het UMCG.
Het Passend behandelplan, wat in eerste instantie is ontwikkeld voor de oudere oncologische
patiënt, kan breder dan enkel deze patiëntgroep worden toegepast als model voor samen beslissen
in het UMCG. Het Passend behandelplan is geschikt als algemeen model voor ouderen, omdat het
niet ziekte specifiek is en de essentiële elementen van samen beslissen bevat, namelijk het betrekken
van de patiënt bij de besluitvorming waardoor hij eigen regie kan voeren en gebruik maken van de
expertise van de patiënt. Er kan echter verschil zitten in hoe de elementen verder worden ingevuld,
ingaande op specifieke details van de patiëntgroep of de afdeling. Het Passend behandelplan zoals
het nu ontwikkeld is met het geriatrisch assessment is geschikt voor de oudere (kwetsbare) patiënt.
Echter, de aanpak van het Passend behandelplan kan ook bij jongere patiënten geïmplementeerd
worden. De persoonlijke gezondheidssituatie (context) van de patiënt moet dan op een andere
manier worden uitgevraagd. Een optie om de context bij jongere patiënten te achterhalen is via het
spinnenweb van positieve gezondheid (figuur 10)[128].
Aanbeveling 2: Ontwikkel een draaiboek voor de toepassing van het Passend behandelplan.
Het Passend behandelplan geniet (nog) niet van veel bekendheid in het UMCG, mede omdat het op
één afdeling (de chirurgische oncologie in samenwerking met de geriatrie) is ontwikkeld en het
proces zoveel mogelijk op afdelingen zelf wordt uitgevoerd. Om meer bekendheid voor en
betrokkenheid bij het Passend behandelplan te creëren, kan een draaiboek voor het Passend
behandelplan bevorderend zijn. Tevens maakt dit het implementeren van het Passend behandelplan
gemakkelijker. De invulling van een draaiboek moet op zijn minst een uiteenzetting van het Passend
behandelplan bevatten en de implementatiebarrières en facilitators bevatten. Het wordt sterk
aangeraden om een stappenplan voor implementatie toe te voegen.
Aanbeveling 3: Besteed aandacht aan de financiering van het Passend behandelplan.
Om het Passend behandelplan verder in het UMCG te kunnen implementeren, is het belangrijk dat
het adequaat gefinancierd wordt. De aanbeveling is daarom om aandacht te besteden aan de
financiering van het Passend behandelplan. Zoals besproken in hoofdstuk 6, wordt de inzet van de
verpleegkundige momenteel niet vergoed in het DBC-systeem. Het is van belang om hier als UMCG
over na te denken en in gesprek te gaan met zorgverzekeraars. Er zijn meerdere manieren waarop je
de totaalsom van vergoedingen die wordt ontvangen van de zorgverzekeraar af kunt spreken. Er
kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over een bedrag voor een patiënt met een bepaalde
aandoening in plaats van het vergoeden van verrichtingen[113]. Het is van belang om hier in het UMCG
aandacht aan te besteden.
Aanbeveling 4: Deel uitkomstinformatie van de patiënt in het UMCG (en daarbuiten).
Om samen beslissen, en het Passend behandelplan, succesvol verder te implementeren in het
UMCG, is het belangrijk dat de relevante informatie van de patiënt gedeeld wordt. Daarom is het aan
te bevelen dat het UMCG meer in gaat zetten op het delen van informatie. Belangrijk hierbij is de
ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving voor de patiënt. Hier is het UMCG is hier al
mee bezig in de vorm van de mijn UMCG applicatie.
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Tevens is het belangrijk dat de informatie onderling tussen professionals binnen het UMCG, maar
ook in de regio, tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorg beschikbaar komt. Uniformiteit van
patiëntinformatie is hiervoor belangrijk. Elke zorgprofessional moet op een zelfde manier met een
platform en/of informatie kunnen werken en dit makkelijk kunnen delen binnen en buiten de muren
van het ziekenhuis.
Aanbeveling 5: Betrek meerdere partijen dan alleen de patiënt en de behandelend arts bij het proces
van samen beslissen.
In het Passend behandelplan is ondervonden dat het betrekken van de verpleegkundige bij samen
beslissen positieve effecten heeft op het proces. Met name de verpleegkundige en de huisarts
kunnen een grote toevoeging hebben aan het proces van samen beslissen en daarom is de
aanbeveling deze bij samen beslissen in het UMCG te betrekken. Ook thuishulporganisaties kunnen
hier een grote rol spelen in het verkrijgen van de relevante informatie van de patiënt. Samen
beslissen is niet enkel een tweerichtingsverkeer van informatie tussen twee personen, zoals vaak in
de literatuur wordt genoemd. Er is uitwisseling van informatie nodig tussen een team van zowel
zorgverleners, als patiënten en diens naasten, daarom wordt aanbevolen meerdere partijen te
betrekken bij het proces. Ook wordt er aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de rol van de
huisarts en de verpleegkundige in het proces van samen beslissen. De mogelijke rol van de
verpleegkundige in het proces van samen beslissen is onduidelijk, zowel voor de organisatie als voor
verpleegkundigen zelf. Hoe kan de rol van de verpleegkundige bij samen beslissen in kaart worden
gebracht? Om dit te onderzoeken moet worden gekeken naar wat de waarde van de
verpleegkundige bij samen beslissen kan zijn, zowel voor patiënten als voor zorgprofessionals.
Aanbeveling 6: Besteed meer aandacht aan samen beslissen in de opleidingen voor artsen en
verpleegkundigen.
Ten aanzien van de veranderende patiënt en de veranderende zorg in Nederland, is het belangrijk
dat ook de manier van opleiden mee verandert. Om naar een meer waarde gericht zorgsysteem te
veranderen, is het van belang dat hier de nadruk op wordt gelegd in de opleiding van zowel de arts
als de verpleegkundige. In de praktijk blijkt dat nog veel zorgprofessionals niet volledig positief
tegenover samen beslissen staan, dit komt onder meer door de houding die artsen wordt aangeleerd
in de opleiding. De aanbeveling is dan ook om in de opleiding tot arts en verpleegkundige in het
UMCG meer aandacht te besteden aan samen beslissen.
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Figuur 20 Spinnenweb positieve gezondheid

[128]
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Bijlage 1 Samen beslissen projecten gefinancierd door het ZIN
Schematisch overzicht van de projecten van 2016, 2017 en 2018[81,87].
Thema jaar 2016: Het benutten van begrijpelijke en vindbare informatie in de medisch-specialistische
zorg in de context van samen beslissen
Thema jaar 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen
Thema jaar 2019: Gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen in ketens
2016[81]

2018[81]

2019[87]

•Zorgpaden
•Bewustwording Samen beslissen
•Beslist samen!
•Samen beslissen in de CVA-revalidatie
•Samen beslissen in de zorg voor
zeldzaam
•Kiezen in de GGZ
•Samen beslissen in de GGZ

•Het verrijken van keuzehulpen met
uitkomstinformatie en informatie die
voor cliënten belangrijk is
•Samen beslissen op de IC
•Artreuze
•Samen sturen*
•Beslist samen! Met spreekkamerinformatie op maat
•CONtext
•Samen beslissen na brandwonden
•Samen beslissen in de traumazorg:
transparant en effectief
•Verbeteren van samen beslissen
rondom zwangerschap en geboorte
door het implementeren van
uitkomstinformatie
•Betekenisvolle keuze-informatie voor
de juiste spreekkamer
•Joint Decision support: gezamenlijke
inzet voor optimale
gezondheidsuitkomsten op maat
•Samen beslissen bij ouderen met
multimorbiditeit
•PROSPECT: PROStaatkanker
keuzehulP voor neveneffECTen
•Individuele prognostische profielen
voor gezamenlijke besluitvorming
voor patiënten met perifeer arterieel
vaatlijden (PAV)
•Samen beslissen met patiënten met
hoofd-halskanker
•Het structureel verbeteren van het
verwijsproces via de huisarts

•Win-Win voor patiënten bij lage
rugklachten
•Empower2Decide
•Samen beslissen over optimale
behandeling bij nierfunctie op basis
van zorgdata en patiëntvoorkeuren*
•Samen beslissen bij
genderaanpassende chirurgie voor
transmannen
•Samen Vooruitkijken
•Samen beslissen met
uitkomstinformatie in
multicisciplinaire ketens
•Transmurale toepassing van
keuzehulpen voor Samen Beslissen in
de curatieve zorgketen door patiënt,
huisarts en medisch specialist
•Key4OI-Kompas

* Deze projecten vinden plaats in het UMCG
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Bijlage 2 Samen beslissen projecten gefinancierd door ZonMw
Schematisch overzicht van de projecten vanaf 2017[62,88].

Leren van
rolmodellen in
de klinische
praktijk
Verbeteren van
Samen Beslissen
bij oudere
patiënten met
multimorbiditeit

Gepersonaliseerd
e zorg voor
personen met
genderdysforie

Projecten
samen
beslissen*

Verstandige
Keuzes (meerdere
projecten)

Welke keuze
ondersteunende
informatie werkt
voor ouderen?

Wat heeft een
patiënt nodig om
deel te nemen
aan een gedeeld
besluitvormingspr
oces?

Welke
communicatiestr
ategie helpt bij
welke patiënt?

* De website van ZonMW is zeer onoverzichtelijk. Er is een mogelijkheid dat het overzicht van de projecten niet volledig
is.
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Bijlage 3 Leidraad interviews
Voorafgaand aan alle interviews werd een korte introductie gegeven. Hierin werd kort uitgelegd wat wordt
onderzocht en waar de vragen over gaan. Ook werd hierin toestemming gevraagd om de gesprekken op te
nemen.

1 Implementatie barrières en facilitators voor samen beslissen
1.1 Zou u wat kunnen vertellen over uw eigen ervaring met samen beslissen?
1.2 Wat vond u hier goed aan gaan en wat kon er beter?
2 Definitie van samen beslissen
2.1 Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat samen beslissen precies betekent?
2.2 Wat is er ten minste nodig voor samen beslissen? Waar kan het niet zonder bestaan?
(voorbeelden hierbij zijn: informatie, voldoende tijd)
2.3 Wie spelen er volgens u een rol in samen beslissen?
2.4 Het proces van samen beslissen is als het ware op te delen in verschillende elementen. De
verschillende behandelmogelijkheden voorleggen, de voor- en nadelen van deze mogelijkheden
bespreken, de gezondheidssituatie van de patiënt (hoe staat deze in het leven) en de doelen en
voorkeuren van de patiënt. Denkt u dat deze elementen even belangrijk zijn in de context van samen
beslissen? Zou er nog samen beslist kunnen worden als één van deze elementen wegvalt?
2.5 Mist u een bepaald element wat niet genoemd is?
2.6 Denkt u dat samen beslissen hetzelfde vormgegeven kan worden voor elke patiënt, of zitten er
verschillen in qua patiëntgroepen?
2.7 Denkt u dat samen beslissen altijd mogelijk is of altijd nodig is?
3 Implementatie Passend behandelplan
Indien nodig, werd voorafgaand aan de volgende vragen een korte uitleg over het Passend behandelplan
gegeven.

3.1 Vindt u dit een goede manier van samen beslissen? Waarom wel of waarom niet?
3.2 Wat vindt u van de rol van de verpleegkundige in deze aanpak?
3.3 Deze aanpak wordt nu op slechts een klein deel van de afdelingen in het UMCG toegepast, denkt
u dat dit UMCG breed geïmplementeerd kan worden?
3.4 Nog niet overal in het UMCG worden beslissingen gemaakt op gronde van het Passend
behandelplan, of überhaupt op gronde van samen beslissen. Wat denkt u dat belemmerende of
bevorderende factoren voor samen beslissen kunnen zijn?
4 Waarde van samen beslissen
4.1 Wat levert samen beslissen uiteindelijk op (voor de maatschappij/het zorgsysteem)?
4.2 Wanneer heeft samen beslissen een toegevoegde waarde aan het zorgproces?
4.3 Bent u van mening dat de waarde van samen beslissen in kaart moet worden gebracht?
4.4 Welke uitkomstmaten zouden gemeten kunnen worden om de waarde van samen beslissen vast
te stellen?
4.5 Ziet u een rol voor zorgverzekeraars in het bevorderen van samen beslissen?
5 Afrondende vragen
5.1 Heeft u alles kunnen zeggen tijdens dit interview of wilt u nog iets toevoegen?
5.2 Heeft u nog op- of aanmerkingen?
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Bijlage 4 Schematisch overzicht van de thema’s
Definitie van
samen beslissen

Rollen in
samen
beslissen

Voorwaarden
voor samen
beslissen

Implementatie barrières
en facilitators

Het gebruiken
van twee
informatiestromen/
expertises
Type informatie
van de patiënt

Kennis/
informatie over
de patiënt

Relatie tussen
arts en patiënt

Tijd

Werkplezier
van de
professional

Rol van de
verpleegkundige

Vertrouwen van
de patiënt

Tijdig in bezit
zijn van
informatie

Middelen

Passendere
behandeling

Betrekken/
participatie van
de patiënt in
besluitvorming
(eigen regie)
Aansluiten op de
behoeften van de
patiënt/
informatie op
maat

Verspreiden
van samen
beslissen

Patiënt moet
in staat zijn om
keuzes te
maken

Logistiek/
opbouw
organisatie

Klinische
uitkomsten

Afdelingen/
specialismen
die samen
beslissen
toepassen
Tools voor
samen
beslissen

Financieren van
samen beslissen

Voldoende tijd
voor de
patiënt

Financieel
aspect

Het gesprek aan
(durven) gaan

Betrekken van
de hele
zorgketen
Ondersteunen
van de patiënt
De patiënt als
partner

Missen/niet
gebruiken van
informatie/
onderlinge
uitwisseling
van
informatie
Privacy

Samen beslissen
is een proces
Gehoord worden
als patiënt/
gezien worden als
mens
Relatie tussen
arts en patiënt
De patiënt moet
in staat zijn om
keuzes te maken
Voldoende tijd
voor de patiënt
Tijdig in het bezit
zijn van
informatie

Coördinerende
rol

Onzekerheid/
onbekendheid
Cultuur

Waarde van
samen
beslissen

Specifieke
aanpak van
samen
beslissen
(Passend
behandelplan)

Voor wie is het
Passend
behandelplan

Patiënt
tevredenheid
Functionele
uitkomsten
Moment van
waarde
bepalen

Technische/ IT
ondersteuning
Opleiding
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