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Waarom Samen Beslissen?

Onderzoek laat zien dat patiënten die samen met hun behandelaar 

beslissingen nemen:

▪ beter geïnformeerd zijn

▪ een actievere rol spelen bij het nemen van beslissingen

▪ medisch gezien verstandige keuzes maken

▪ trouwer zijn aan hun behandeling
Bron: 3goedevragen.nl 
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‘De beste 

behandeling’ is 

voor iedere patiënt 

anders’



Waarom Samen Beslissen?
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Ging dat dan heel gemakkelijk?
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Het begint bij bewustwording

“We informeren de patiënt al 

heel goed”.



We zijn eind 2015 begonnen met een combinatie van 

investeren in mindset bij de dokters, patient

empowerment en de inzet van hulpmiddelen
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BreedSpecifiek

▪ Training Bernhoven dokters

▪ Bewustwordingscampagne

▪ Keuzehulp chirurgie:galblaas & liesbreuk

▪ Keuzehulp orthopedie:totale heup vervanging

▪ Keuzehulp oncologie: mamma ca & darmca

Range aan manieren om Samen Beslissen te faciliteren

Individuele
vakgroep

Ziekenhuis
breed

http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patienten-en-artsen-starten-campagne-over-samen-beslissen-in-het-ziekenhuis/


Planning activiteiten Samen Beslissen:

continue aandacht en prikkels
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Patient

• ‘15/’16:  Campagne 3 goede vragen

• 2016:     Campagne een goed gesprek

• ‘17/’18:   Pilot Patiënttrainingen ism Zorgbelang Brabant

• 2018:      Regiobrede campagne 3 goede vragen/een goed gesprek

• ‘18/’19:   Vervolg begeleiding patiënt bij samen beslissen (opnemen consult, buddy-inzet, film, …..) 

Ondersteunend

2016:     Pilot keuzehulpen bij chirurgie, orthopedie en oncologie (2017)
2017:     Pilot campagne 3 goede vragen bij de huisartsen
2017:     Uitbreiding campagne 3 goede vragen kinderen
17/18:     Ziekenhuisbrede inzet keuzehulpen bij iedere vakgroep op de poli
17/18:     Aanpassen van het poli proces om de inzet van keuzehulp te faciliteren

Zorgverleners

• 2016 :    Training specialisten in Samen Beslissen (basistraining en training on the job)

• ‘18/’19:  Vervolg/structurele training 3 Goede Vragen/samen beslissen voor specialist, 
overige behandelaars en  (gespecialiseerd) verpleegkundigen

Overkoepelend

• 2016:      0-meting /1e ervaringsmeting 

• 2017:      Start Deelname Beslist Samen!

• 2018:      Uitvoering structurele evaluatiemeting Samen Beslissen

• 2018:      Subsidieaanvragen  persoonlijke beslisondersteuning   



Training Zorgverleners: alle specialisten zijn 

getraind bij start 3 goede vragen

• Basistraining Samen Beslissen, gesprekstechnieken, 
opkomst > 90%

• Vervolgtrainingen: facultatief, 25%
– Training met acteur

– Consult in Beeld

– Shadowing

• Implementatiebegeleiding Digitale Keuzehulp

VERVOLG: 

• Continu onderdeel “de competente dokter”

• Uitbreiding naar gespecialiseerd verpleegkundigen en 
paramedici

• Samenhang met trainingen zelfmanagementbegeleiding, 
motiverende gespreksvoering
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Training patiënt: Continue aandacht voor 

Samen Beslissen
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1. Wat zijn mijn opties?

2. Wat zijn de pro’s en contra’s van deze opties?

3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Algemene bewustzijnscampagne: Patiënten 

worden aangemoedigd drie vragen te 

stellen

Met personeel hebben meerdere 

discussiesessies plaatsgevonden over het 

belang van Shared Decision Making 

Dokter ondersteunt de patiënt!

“In Bernhoven nemen we belangrijke 

beslissingen niet in één sessie”

Bijeenkomsten voor patiënten 

http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patienten-en-artsen-starten-campagne-over-samen-beslissen-in-het-ziekenhuis/


Resultaten na 3 jaar: De patiënt wint! 

99

First glimp evaluatie 2018 (1539 patiënten) : positief

Samen beslissen en het gebruik van keuzehulpen: Resultaat significant beter 

dan vorige periode en significant bovengemiddeld t.o.v. de benchmark

Forse stijging van % patiënt- aanbevelingen (NPS) Zorgkaart Nederland

Referentie 2014:

8.4 86%
8.8

Q1-Q3 2017

92

• 59% van de patiënten is bekend met de 3 goede vragen. 

• 15,5% heeft alle 3 de vragen ook gesteld aan de dokter, 30% minimaal 1.

• Hoge score (81,4±19,5) op de SDM-Q9 vragenlijst, verschillen per vakgroep 
geven input voor verdere actie

• Er volgt nog input van de ervaringen van de specialist en van de observatie 
van de consulten



… maar moet nog steeds veel verbeteren….                                                                         

10 Resultaten CQI 2016



Inzoomen op de ziekenhuisbrede implementatie van 
keuzehulpen. 
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Na 2 jaar:  20 keuzehulpen in gebruik bij 14 
vakgroepen. 3 vakgroepen starten later dit jaar. 
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▪ 18 keuzehulpen actief van PATIENT+ (preferred partner)

– Keuzehulpen reeds gereed

– Nieuwe keuzehulpen gezamenlijk ontwikkeld

▪ 2 keuzehulpen actief van Zorgkeuzelab (mammaca en 

uitgezaaide dikke darmca)

▪ Invulpercentage van de keuzehulpen in Bernhoven is gemiddeld 

80%.
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Vakgroep Keuzehulp (van PATIENT+)

Chirurgie • Galblaas

• Liesbreuk

• Sleutelbeenbreuk mediaal

• Sleutelbeenbreuk lateraal

Orthopedie • Versleten heup

• Versleten knie

Gynaecologie • Baring na keizersnede

KNO Heelkunde • Buisjes

Urologie • Plasklachten bij mannen

Kindergeneeskunde • Refluxziekte bij kinderen <18 maanden)

Longgeneeskunde • Longkanker (NSCLC stadium 1 of 2a)

Cardiologie • Boezemfibrilleren (start 1-7-2018)

Neurologie • Carpale tunnelsyndroom

Oncologie • Uitgezaaide dikke darm kanker (Zorgkeuzelab)

• Borstkanker (Zorgkeuzelab)

• Adjuvante behandeling bij mammaca

Oogheelkunde • Maculadegeneratie

Interne geneeskunde • Insuline pen of pomp

Anesthesie • Ruggenprik versus algehele narcose (wordt vooralsnog alleen 

uitgereikt bij indicatie arthroscopie)

Dermatologie • EVLT bij spataderen

5-6-20182014
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MAAND rapport ter ondersteuning implementatie 
per keuzehulp 



Resultaten pilots: oa bij galblazen zien we door de 
keuzehulpen een sterke afname in operaties. Acceptatiegraad 
keuzehulp bij specialist en patiënt is groot. 
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Afname in galblaasoperaties Hoge acceptatie keuzehulp 

Chirurg: “Na het bespreken van hun 

opties besloten 4 van de 6 galblaas 

patiënten om niet voor opereren maar 

voor behoedzaam wachten te kiezen”

Patiënten ervaren veel steun aan de 

keuzehulp

Mindset-verandering specialist

https://www.youtube.com/watch?v=KHzcmfm-wvs
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Ureninzet implementatiebegeleiding Benodigde inzet (incl. 

bijeenkomsten) 

Werkgroepleden

Projectleider P+ 72

Projectleider B 36

Medisch kartrekker 12

Teammanager OF  Gedelegeerd dokter-ass 8

Individueel per medewerker

Dokter-ass 3

Med. specialisten 3.5 

Indien ontwikkeling keuzehulp van toepassing 

Medische kartrekker Min. 2 uur 

Ureninzet uitreiken Keuzehulpen Benodigde inzet  

Begeleiding patient

Uitreiken keuzehulp door arts (tijdens consult) 2 minuten

Samen Beslis gesprek
10-15 minuten 

(niet altijd extra!) 

Administratieve handelingen

Uitreiken keuzehulp 3 minuten

Ophalen samenvatting 3 minuten



Iedere nieuwe keuzehulp vraagt om een zorgpad-
aanpassing
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1. Patient maakt afspraak2. Patient bezoek specialist3. Specialist legt keuzehulp uit4. Patiënt vult THUIS keuzehulp in 

5. Specialist bereid consult voor6. Samen beslis gesprek 7. Ingreep en evaluatie
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Voorbeeld procesbeschrijving keuzehulp: 
CLAVICULA FRACTUUR
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Bron: intranetpagina Bernhoven



Tips voor vervolg: 

▪ Maak gebruik van landelijke campagnes 

voor eenduidigheid (en geen nieuwe wielen) 

▪ Ondersteun zowel zorgverlener als patiënt

▪ Betrek ook de huisartsen

▪ Continue aandacht 

▪ Keuzehulpen helpen

▪ START
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Inktvlekwerking: investeren in mindset bij dokters, 
patient empowerment & inzet van hulpmiddelen
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BreedSpecifiek

▪ Training Bernhoven dokters
▪ Bewustwordingscampagnes
▪ Training patiënten (Zorgbelang)

▪ Keuzehulp chirurgie:galblaas & liesbreuk

▪ Keuzehulp orthopedie:totale heup vervanging

▪ Keuzehulp oncologie: mamma ca & darmca

Individuele
vakgroep

Ziekenhuis
breed

• 20 keuzehulpen bij

• 14 vakgroepen

Regio                     
breed

▪ 3 Goede Vragen 
REGIO (ism huisartsen)

http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patienten-en-artsen-starten-campagne-over-samen-beslissen-in-het-ziekenhuis/

