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Agenda

2 bijeenkomsten
– 29 juni: ROM 
– vandaag: Samen beslissen
– https://youtu.be/KFAwDaR6j8E

Vandaag
– terugblik 29 juni
– Questmanager
– SDM/Samen Beslissen
– samen oefenen

https://youtu.be/KFAwDaR6j8E


Terugblik 

ROM ZIN project
GGZ Delfland doet in SynQuest verband middels een ZIN 
subsidie mee aan het project Samen beslissen. GGZ 
Delfland focust zich daarbij vooral op het stukje shared 
decision making (SDM) en het goed terugkoppelen van 
Routine Outcome Monitoring (ROM) data aan de patiënt. 

Deelproject poli SGGZ Naaldwijk
ROM vragenlijsten zijn een geïntegreerd onderdeel in de 
behandeling, de uitslagen worden besproken met de 
patiënt en zijn van belang bij het Samen Beslissen (SB). De 
uitslagen zijn begrijpelijk voor de patiënt en sluiten aan bij 
de informatie die de ketenpartner wenst te ontvangen om 
de patiënt zo goed mogelijk verder te begeleiden.



Terugblik (2)

Na training deel 1 op 29 juni…: 

- ervaringen met afname, interpretatie en 
terugkoppeling van ROM metingen

- ervaringen met plannen van de metingen
- andere tips of adviezen voor je collega’s?



Terugblik (3)

Beantwoording vragen trainingsdag 1:
- BSI bijlage beschrijving dimensies
- CQI ‘over welke behandelaar moet ik die 

invullen?’
- gebruik van MDQ om iedere patiënt met 

classificatie stemmingsstoornis te screenen 
op mogelijke bipolaire stoornis 

- interpretatie ernst van klachten op IDS-SR 
Patiënt rapporteert … stemmingsklachten

0-13: niet ernstige 
14-25: milde
26-38: gemiddelde 
39-48: ernstige 
49+: zeer ernstige 



ROM proces polikliniek SGGZ



ROM vragenlijsten (1)

Basisvragenlijsten

BSI: Brief Symptom Inventory
• Bij elke meting  

DEMOG: Demografische gegevens
• Alleen bij startmeting 

CQI: Consumer Quality Index
• Sowieso bij de eindmeting 



ROM vragenlijsten (2)

Stoornisspecifieke vragenlijsten

Stemmingsstoornissen 
– IDS-SR - Inventory of Depressive Symptoms

Angststoornissen
– Gegeneraliseerde angststoornis: PSWQ - Penn State Worry Questionnaire
– Obsessief compulsieve stoornis: Y-BOCS 
– Posttraumatische stressstoornis: SVL-22K - Schokverwerkingslijst
– Sociale angststoornis:  SFS - Sociale Fobie Schaal & SIAS - Social Interaction

and Anxiety Scale
– Agorafobie: AGO - Agorafobie Schaal
– Paniekstoornis: POL - Paniek Opinie Lijst

Overig
– wat hebben we al en houden we zo 

• Somatoforme stoornissen: LK55 - Lichamelijke klachtenlijst; 
UITZONDERING: hypochondrie - daarbij inzetten IAS en WI

• Persoonlijkheidsstoornissen: SIPP-SF
– alle andere stoornissen (vb. ASS/ADHD): in principe alleen basis ROM



Questmanager



Samen Beslissen!?!



Samen Beslissen

SDM training – gevolgd?

Sites:

- Trimbos: algemene informatie, training

- Mind: keuzekaarten en toolkits voor verschillende stoornissen

https://www.trimbos.nl/kennis/samen-beslissen-in-de-ggz   



Samen Beslissen & EBP

EBP: Evidence Based Practice

impliceert het integreren van; 

- individuele kennis en 
ervaring van de 
behandelaar

- de individuele waarden en 
ervaringskennis van de 
cliënt

- het beste bewijsmateriaal

Hoegen, Verhoef, Munten & Kuiper, 2020



Samen beslissen & EBP (2)



Ervaringen met Samen Beslissen





Format Samen Beslissen 

1. Voorbereiding, introductie en 

verwachtingen

Bespreken doel gesprek

Expliciet maken dat er iets te kiezen is

Verwachtingen over gezamenlijkheid proces

Bespreken gewenste rol cliënt in besluitvorming

Hulpvraag verkennen en aansluiten op wat cliënt in behandeling wil bereiken. 

Waar heb je het meeste last van? Wat is voor jou en jouw dagelijks leven het 

meest belangrijk om als eerste aan te werken? Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Uitleg over informatiebronnen: kwaliteitstandaard, keuzehulp, ROM

2. Samen betekenis geven aan 

informatiebronnen

Herkennen, begrijpen, waarderen, handelen.

3. Verkennen opties Op neutrale wijze bespreken opties, voor- en nadelen  met kwaliteitstandaard en keuzehulp 

als informatiebronnen.

4. Voorkeuren en afwegen opties Wegen van voor- en nadelen: Wat is voor jou belangrijk? 

5. Gezamenlijk besluit Kan een keuze gemaakt worden? 

Samen selecteren passende optie 

Vervolgafspraken



Betekenis geven aan ROM

Herkennen Is de informatie te plaatsen? 

Er komt naar voren dat … Herken je dat? 

Herken je de score? (bij vervolgmeting: vooruitgang, achteruitgang, 

achteruitgang)

Begrijpen Wat heb je gelezen/gehoord? Begrijp je de informatie? Kunnen we de resultaten 

uit ROM verklaren? 

Doorvragen: Wat/hoe, uitzonderingen, hulpbronnen/krachten?

Erkenning geven: Hoe heb je dat zo lang kunnen volhouden? 

Wat gaat er nu anders? Wat doe je anders? 

Waarderen Wat vinden we van de informatie? Wat spreekt je meer/minder aan? Vinden we 

de resultaten uit ROM goed genoeg? 

Wat betekenen deze resultaten voor jou en jouw naaste? 

Ben je tevreden? 

Waar zit je nu? (op een schaal van 0-100)

Handelen Is verandering gewenst? Zijn verbeteracties nodig? (overgang naar stap 3)

Wondervragen stellen: Stel dat er een wonder gebeurt en de problemen zijn 

minder/verdwenen. Waar zou je dit aan merken? Wat zou je anders doen? 

Wat betekenen de resultaten voor jouw behandeldoelen? 

Welke opties voor vervolg zijn mogelijk? 



Samen beslissen in werkproces

Intake: 
1. Wat is het probleem? (klachten en diagnose)
2. Wat gaan we doen?  (hulpvraag en 

behandeldoelen) 
3. Welke behandelopties zijn er? 

Tussentijds evalueren en bijstellen

SB bij elk keuzemoment(je) in de behandeling! 



Oefenen: rollenspel

Drietallen:
- patiënt
- behandelaar
- observator

Instructies:
- patiënt: je wilt behandeling, maar… 
- behandelaar: volgens principes van samen 

beslissen
- observator: wat valt je op? Wat heeft 

patiënt nodig? Wat heeft behandelaar 
nodig? 





Decisional conflict: beslissingsambivalentie



Decisional Conflict (2)

- Ervaringen behandelaren

- Wat hebben we nodig?



Keuzehulp Samen Beslissen

Welke afwegingen kunnen we maken bij deze keuze?

Geef hieronder aan welke kennis er is over de mogelijkheden/keuze opties en wat de belangrijkste voor- en 
nadelen zijn. Gebruik sterren (*) om aan te geven hoe belangrijk een voor- of nadeel voor je is. Geen ster = 
onbelangrijk, 5 sterren = erg belangrijk.

Welke keuze heeft de voorkeur?
•Overweeg samen de opties waarbij de belangrijkste voordelen het meest voorkomen.
•Vermijd de opties waarbij de belangrijkste nadelen voorkomen.
•Welke optie heeft uiteindelijk de grootste voorkeur?
•Komt deze optie overeen met de optie waar jij het beste gevoel bij hebt?



We moeten oefenen…



Evaluatie en vooruitblik

Wat neem je mee uit deze training?

Welke vragen zijn blijven liggen?

Vervolg: intervisie

- Twee groepen

- Driemaal 60 minuten

- Intervisiemethode +

Vragen/opmerkingen voor nu?




