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Uitgangspunten training

- Verdieping op training Shared Descision Making Leerhuis

- Training gericht op vakmanschap aanscherpen: samen 
oefenen/intervisie met eigen casussen (vervolg)

- Medewerkers leren van elkaar

- Ontwikkelen en uittesten in Naaldwijk

- Train-de-trainer, zodat het blijft voortbestaan ook na afloop van dit 
project

- Klachtspecifieke lijsten: aparte vervolg training
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Inhoud training
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- Pitches Samen Beslissen (20 minuten)

- Theorie Samen Beslissen (materiaal bijlage 1) (15 minuten)

- Voorbeeld rollenspel (Nienke + Kelly) + oefenen groep (40 minuten)

- Pauze (10 minuten)

- Theorie Decisional Conflict + keuzemodel (bijlage 2) (15 minuten)

- Voorbeeld rollenspel (Nienke + Inge) + oefenen groep (40 minuten)

- Plenaire afsluiting en vooruitblik op intervisies (15 minuten)



Samen beslissen & Evidence Based Practice
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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, p. 21)



Ervaringskennis van cliënten en hun naasten
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‘een vorm van ‘handelingskennis’ of 
‘praktische kennis’.

onderscheid tussen 
‘weten hoe’ (knowing how),
‘weten dat’ (knowing that) en 
‘vertrouwd zijn met’(being familiar with) 
(Lehrer, 1990)

‘Ervaringskennis betreft 
doorleefde, belichaamde kennis’



Ervaringskennis van cliënten en hun naasten
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‘het hebben van kennis en inzichten 
die ontwikkeld zijn op basis van

reflectie op en analyse van 
geëxpliciteerde, concrete ervaren 
beperkingen,

opgedaan door de persoon zelf en 
door anderen’

(Timmer & Plooy, 2009; Van Haaster & Van Wijnen, 2005, 

geciteerd in: Bramsen & Kool, 2020, p. 89)

Een dubbele identiteit (Bramsen en Kool, 2016, p. 91).

Marsha Linehan: Are you one of us?
https://www.nytimes.com/2011/06/23/health/23lives.html

https://www.nytimes.com/2011/06/23/health/23lives.html


Samen beslissen & Evidence Based Practice
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In een dialoog komt de kennis van cliënt en 
beroepsbeoefenaar samen (Hoegen, Verhoef, Munten & Kuiper, 2020, p.25)



Kelly Lourens-van Leeuwen
4 juni 2020
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Mijn ervaringen met samen beslissen

 Ik ga het niet even oplossen, het is een gezamenlijk proces.

 Cliënten voelen zich meer gehoord en begrepen.

 De cliënt heeft keuze en daardoor wordt het onze aanpak in plaats van de 
aanpak van de therapeut.

 De ROM kan helpen om te bekijken waar we staan in het proces van de 
cliënt. 



Ervaringen Samen Beslissen

Samen beslissen vanuit perspectief van cliënt
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Reacties uit de groep

Wat verstaan jullie onder Samen Beslissen?
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Stappen Samen Beslissen met informatiebronnen
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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



Samen betekenis geven aan informatiebronnen 
(ROM)
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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
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Intake: 
1. Wat is het probleem? (klachten en diagnose) -> rollenspel 1
2. Wat gaan we doen?  (hulpvraag en behandeldoelen) 
3. Welke behandelopties zijn er? -> rollenspel 2

Tussentijds evalueren en bijstellen

Bij elk keuzemoment in behandelingstraject -> intervisies



Hulpvraag & Behandeldoelen
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Elwyn & Vermunt, 2019



Rollenspel
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Samen betekenis geven aan BSI uitslagen

-> Ga nu zelf in tweetallen aan de slag (25 minuten) en 
wissel de rol van cliënt en behandelaar om.



Decisional Conflict of Beslissingsambivalentie

Decisional Conflict (Metz 2018):
Ervaren onzekerheid bij beslissingen

Client en Professional ervaren beiden beslissingsambivalentie vooral bij 
meer complexe besluiten.

Kenmerk van de dyade: 
Hoe werken zij samen en beïnvloeden zij elkaar? 
(Leblanc e.a. 2009; Turcotte e.a., 2015).
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Decisional conflict
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Decisional conflict (vervolg)
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Casus van deelnemers training over lastig moment 
Samen beslissen-> was hier sprake van decisional 
conflict? 

-> Vervolg in intervisies



Keuzehulp
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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?



Rollenspel 2: Samen beslissen in behandeling
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Oefenen met adviesgesprek aan de hand van de 
keuzehulp

-> Ga nu zelf in tweetallen aan de slag (25 minuten) en 
wissel de rol van cliënt en behandelaar om.



Plenaire afsluiting
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- Wat neem je mee uit de training?

- Hoe hebben jullie de training ervaren? (wat was goed, 
wat was minder?)

- Denk je dat je punten uit de training toe gaat passen 
in de praktijk?

- Hebben jullie genoeg handvatten om dit in de praktijk 
toe te passen?

- Waar is nog behoefte aan (in intervisies)?


