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Inhoud 
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- Samen beslissen bij Grip Delfland

- Project Grip Naaldwijk: Samen beslissen met ROM, op maat en 
in de keten.

- Samen Beslissen – Theorie en stappenplan

- Inhoud training

- Uitkomsten interviews cliënten 

- Praktijkvoorbeelden



Samen Beslissen bij Grip Delfland
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- Hoge CQI score op subschaal Samen Beslissen

- Meerwaarde Samen Beslissen wordt gezien

- Basistraining voor nieuwe medewerkers; Meer dan een 
check

- Geen ROM omdat het moet, maar juist op een 
betekenisvolle manier



Project Grip 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 besluit tot verdere uitrol



Project Grip Naaldwijk
Doelen

5

Doelen:

• Behandelaren gaan een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie 
aan met de patiënt.

• Resultaten van de vragenlijsten dragen bij aan het samen 
beslissen op drie momenten bij aanvang, tussentijdse 
evaluaties en over het afsluiten van de behandeling, dan wel 
doorverwijzen voor vervolgbehandeling. 

• Training voor team ontwikkeling gebaseerd op Samen Leren



Samen Beslissen
Theorie
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Samen Beslissen
Stappenplan
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Inhoud training
Samen leren

8

- Ervaringsdeskundige bij betrokken om perspectief cliënt te belichten.

- Mooie discussies tijdens interactieve training: 

Wat doe je als je het zelf even niet weet?



Inhoud training (2)
Decisional conflict
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- Nieuw begrip voor 
veel behandelaren.

- Vervolg in 
intervisies (Samen 
leren)



Uitkomsten interviews cliënten
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• Erg tevreden over de mogelijkheid van Samen Beslissen

• Meeste cliënten vinden dat zij een actieve rol hebben

• Deze rol wordt actiever naarmate de behandeling vordert

• Cliënten ervaren veel steun van hun behandelaar

• Soms zeggen cliënten dat ze een actieve rol hebben en willen, maar bij doorvragen 
wordt duidelijk dat het meer gaat over dat de behandelaar een voorstel geeft over 
de behandeling en dat cliënt dan wel of niet instemt met dit voorstel.



Praktijkvoorbeelden
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- Client die geen actieve rol wil aannemen

- Meningsverschil over te kiezen behandeloptie

- Bij intake blijkt dat er sprake is van complexe problematiek, 
beter passend bij SGGZ



Contact

Vragen?
Inge Bramsen : i.bramsen@ggz-delfland.nl
Kelly van Leeuwen : k.vanleeuwen@ggz-delfland.nl
Lotte Nugteren : l.nugteren@ggz-delfland.nl

mailto:i.bramsen@ggz-delfland.nl
mailto:k.vanleeuwen@ggz-delfland.nl

