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Inhoud
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• Aanloop richting project

• Wat houdt het project in?

• Opgeleverde resultaten; training, intervisie en hulpmateriaal

• Kwalitatieve evaluatie: Interviews cliënten en focusgroepen collega’s

• Hoe nu verder?



Aanloop richting het project
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• Samenwerkingsverband SynQuest

• Samen Beslissen 

• Betekenisvol gebruik van vragenlijsten



Innovatief project in Naaldwijk
Samenvatting
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• Gesubsidieerd vanuit Zorginstituut Nederland

• SGGZ en GBGGZ

• Kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews en focusgroepen

• Training teams en intervisies

• Eind 2021 afronding project



Hoofddoelen:
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• Behandelaren en patiënt gaan een gelijkwaardige relatie aan.

• Klachtspecifieke vragenlijsten op de kaart.

• Uitslagen van vragenlijsten worden op een zorgvuldige en begrijpelijke 
manier besproken en gedeeld met de patiënt, middels het principe van 
Samen Beslissen. 

• De patiënt is in staat informatie over de gemaakte keuzes en resultaten 

van de behandeling te delen met ketenpartners en naasten. 



Samen beslissen
De ontwikkelde training

Afbeelding afkomstig uit (Hoegen, Verhoef, Munten & Kuiper, 2020, p. 21). 6

• Interactieve training gebaseerd op Samen Leren

• Ervaringsdeskundige Nienke Hoekstra
Evidence-based
behandeling



Klachtspecifieke vragenlijsten
De ontwikkelde training
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- Uitleg over vragenlijsten voor stemming, angst en persoonlijkheid

Welke vragen / welke items?

Welke schalen?

Wat betekent dit?

- Samen Beslissen met informatiebronnen (volgende dia)



Klachtspecifieke vragenlijsten
De ontwikkelde training
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Intervisies
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• Probleemoplossende methode en Dilemma methode

• Decisional Conflict in de praktijk:



Ontwikkeld materiaal: 
Samen beslissen folder
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Ontwikkeld materiaal : 
Cliëntrapportages
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Kwalitatieve evaluatie
Interviews cliënten: Samen Beslissen
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‘’Ik ben zelf ook erg 
onderzoekend met wat 
er dan bestaat en op de 

markt is en wat zou 
aansluiten bij mijn 

behoeften en wensen.’’

‘’Nee, nee daar kwam 
de behandelaar mee en 

ja ik had daar niet 
zoveel verstand van dus 

ik vond het al gauw 
goed. ’’



Kwalitatieve evaluatie
Interviews cliënten: Klachtspecifieke vragenlijsten
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‘’ Door de vragenlijsten zag je 
dat je op de goede weg 

zat met de behandeling.
De vragenlijsten hebben een 
meerwaarde bij de evaluatie 

van de behandeling. ’’

‘’ Ik heb eerlijk gezegd niet de 
twee vragenlijsten tegenover 

elkaar gezien waar de verandering 
in zit. Het is wel besproken met 

mij door mijn behandelaar en die 
heeft wel aangekaart van nou, 

daar zie ik een beetje stijging en 
dat loopt een beetje terug. ’’



Kwalitatieve evaluatie
Interviews cliënten: Decisional Conflict
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‘’ Ik was wel wel blij met 
wat we besproken 

hadden, maar het was 
niet helder genoeg ofzo 
voor mij. ’’ (over ervaren 

onzekerheid)



Kwalitatieve evaluatie
Interviews cliënten: (tussentijds) evalueren en afsluiten
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‘’Evalueren hebben we eigenlijk in 
samenwerking gedaan. Op een 

gegeven moment dan voel je zelf wel 
dat het beter gaat en heeft ze met mij 

de doelen besproken. Later zijn die 
doelen opnieuw samen besproken. En 

aan het eind zijn de doelen bereikt, 
dat vonden we allebei.’’



Kwalitatieve evaluatie
Focusgroepen behandelaren
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Kwalitatieve evaluatie
Focusgroepen behandelaren
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Hoe nu verder?
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- Herhaling belangrijk -> intervisies blijven

- Kartrekker binnen team nodig

- E-learning wordt gemaakt in samenwerking met Leerhuis



Contact

Vragen?

Veel dank aan:  Joanne vd Beukel, Inge Bramsen, Kelly van Leeuwen & Talitha van 
Malenstein


