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Samen beslissen

Samen beslissen is het proces waarin u  samen met uw behandelaar uw 
behandelwensen bespreekt. Samen maakt u keuzes voor de voor u best passende 
behandeling. Bij het Samen Beslissen staan  3 vragen centraal:
R Wat zijn mijn mogelijkheden?
R Wat zijn de voor- en nadelen van de opties?
R Wat betekent dat voor mijn situatie?

Het Samen beslissen dashboard
Er is een dashboard ontwikkeld, waarop informatie staat over uw persoonlijke 
situatie. Bijvoorbeeld de resultaten van door u ingevulde vragenlijsten (ROM - Routine 
Outcome Monitoring). Daarnaast geeft het informatie over mogelijke behandelingen 
en hulpdocumenten om gesprekken met uw behandelaar voor te bereiden en bij te 
houden. Ook kunt u samen met uw behandelaar op het dashboard intikken welke 
besluiten er zijn genomen over uw behandeling. Alleen uzelf  en uw behandelaar 
kunnen de persoonlijke schermen van uw dashboard bekijken.

Wat levert het op?
Het dashboard kan uw behandeling beter in kaart brengen en u meer regie geven. 
Daarbij is het een extra hulpmiddel om de samenwerking tussen u en uw behandelaar 
te ondersteunen bij het nemen van beslissingen aan het begin, tijdens en tegen het 
einde van de behandeling. Uw behandelaar gebruikt zijn vakkennis en u uw 
ervaringskennis om samen in een gesprek passende keuzes te maken over bijvoorbeeld 
behandelvorm, afspraaktijden, hersteldoelen, start, bijstelling en voortzetting van de 
behandeling en nazorg. Ervaring leert dat patienten die 'samen beslissen' met hun 
behandelaar de verantwoordelijkheid delen. Zij ervaren meer grip op hun leven en 
behandeling en deze sluit beter aan bij hun wensen.

Wanneer u interesse heeft in gebruik van het dashboard kunt u dat aangeven bij uw 
behandelaar.
Heeft u vragen? Dan kunt u per mail contact opnemen met:
Stasja Draisma: s.draisma@ggzingeest.nl
Charlotte Marchandisse:  c.marchandisse@ggzingeest.nl 


