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Programma (1)
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Programma (2)



Pitches: Samen Beslissen in de behandelpraktijk

• Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij 

het verder verbeteren van Samen Beslissen en het 

gebruik van ROM hierbij in jullie centrum? 

• Wat wil je met dit project veranderen? 

• Welke rol heeft de training daarin? 



Perspectieven vanuit ervaringsdeskundige en focusgroep



Perspectieven vanuit ervaringsdeskundige en focusgroep

Greep uit resultaten:

- Cliënten zouden resultaten willen kunnen inzien en het merendeel wil de 
resultaten ook bespreken met hun behandelaar, eventueel na voorbereiding met 
bijvoorbeeld een pb-er

- Waarde voor evaluatie behandeling is volgens cliënten o.a.:
- verschuivingen kunnen zien

- inzicht verkrijgen

- Weten waar de aandacht naar uit moet gaan

- Cliënten ervaren over het algemeen dat er wordt meegedacht en er veel eigen 
inbreng mogelijk is, maar ook zelf te moeten doorvragen en achter dingen aan 
moeten gaan, terwijl veel cliënten hier moeite mee hebben

- Hoe verder de cliënt in haar behandeling is, hoe makkelijker de meeste cliënten 
denken zelf keuzes te kunnen maken (fase behandeling)



Perspectieven vanuit ervaringsdeskundige en focusgroep

- Nagenoeg alle cliënten wensen hun naasten te betrekken bij het Samen Beslissen 
over hun behandeling

- Het faciliteren van het Samen Beslissen door behandelaar is over het algemeen 
belangrijk voor cliënten. Hierbij wordt aangegeven dat het uitleggen en 
onderbouwen van keuzemogelijkheden en daarnaast het doorvragen naar 
motieven van de cliënt kan helpen

- Cliënten missen praktische informatie voorafgaand aan hun behandeling en 
zouden het prettig vinden een overzicht van interne behandelopties te hebben



Perspectieven vanuit ervaringsdeskundige en focusgroep

Quotes

“dus, en die vulde ik dan altijd wel in maar ja, daar werd nooit op teruggekomen en ja, ik 
wist zelf ook niet of dat dan de bedoeling was of niet dus ik dacht nou ja, laat maar dan. 
Maar ik denk wel als de behandelaar vraagt, kan vragen naar die vragenlijsten van hé heb 
je de vragenlijsten ingevuld, dat het ook wel gewoon wat opener wordt om het er met zijn 
tweeën over te hebben”

“ja ik herken het stuk van eigen regie, eigen verantwoordelijkheid nemen heel erg. Zelf 
aangeven wat je nodig hebt.  Ik heb het idee dat ze echt samen met mij beslissen ook van 
welke kant, welke richting op, dus, en dat vind ik zelf heel prettig, want als iets mij opgelegd 
wordt dan zeg ik misschien in de eerste instantie ja, maar dan doe ik het toch niet. Dus ik 
heb het idee, juist goed met eigen regie te zetten, dat ik echt sta achter de beslissen die ze 
nemen“ 

“maar dat de behandelaar zeg maar wel echt vraagt aan de cliënt hoe zie jij het voor je en 
waarom zie jij dat zo voor je. En ook als de behandelaar dan een idee heeft dat ‘ie dat echt 
goed kan uitleggen en beargumenteren. Want ja, ik denk dat dat best weleens kan helpen 
dat een cliënt wat meer achter een besluit kan gaan staan”



Samen Beslissen: wat is het? 

Behandelaar en cliënt nemen in een gelijkwaardige dialoog beslissingen over 
gezondheids- en behandeldoelen, o.b.v. wetenschappelijke kennis, 

ervaringskennis, waarden en wensen van de cliënt



Herstelfases



Samen Beslissen in de praktijk samengevat:
Voor de cliënt Voor de behandelaar

Verantwoordelijkheid voelen voor eigen 
welzijn en de behandeling

De cliënt goed informeren

Wensen en doelen voor de behandeling 
inbrengen

De cliënt steeds motiveren tot en 
ondersteunen bij het innemen van een 
actieve rol

Op onderzoek gaan naar alternatieve
keuzes, samen aanvaardbare risico’s 
durven nemen

Verschillende opties op neutrale wijze 
brengen

Vertrouwen in eigen kunnen Attitude: hoopvol en gelijkwaardig, 
iedereen kan herstellen

Leren opkomen voor jezelf, voor
wat voor jou belangrijk is

Vertrouwen dat de cliënt die meebeslist 
doorgaans een weloverwogen afweging 
maakt

Tijd nemen om over keuzes na te 
denken en te bespreken met naasten

Accepteren dat je samen mogelijk op 
een andere keuze uitkomt, samen 
aanvaardbare risico’s durven nemen 



Hoe gebruik je ROM in de behandeling?
ROM als hulpmiddel voor de patiënt om meer regie te nemen:

• Vaak genoeg, tussentijds, op logische momenten meten.

• Meetinstrument sluit aan op informatiebehoefte cliënt én zorgverlener.

• Heldere voorlichting over plek van ROM in behandeling. 

• Uitkomsten visueel en tijdig tonen. Geef cliënten regie in eigen ROM.

• Samen (in triade) methodisch betekenis geven aan ROM.

• ROM is input voor behandeldoelen, evaluatie en bepalen vervolgstappen. 
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Andere informatiebronnen

https://www.thuisarts.nl
https://www.ggzstandaarden.nl

https://www.thuisarts.nl/
https://www.ggzstandaarden.nl/


Stappen Samen Beslissen met informatiebronnen
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

Training Samen Beslissen
Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl



Stap 1: Voorbereiding, introductie en 
verwachtingen

• Hulpvraag verkennen, aansluiten op wat cliënt wil bereiken: 
• Waar heb je het meest last van? 
• Waarin wil je de meeste verbetering zien? Wat gaat er goed, en wat minder goed? 
• Stel dat er een wonder gebeurt en de problemen zijn minder, of misschien zelfs wel 

verdwenen; waar zou je dit aan merken, wat verandert er dan voor jou, wat zou je 
anders doen? 

• Welke (denkbeeldige) persoon is inspirerend voor jou? Welke eigenschappen heeft 
deze persoon, waar jij ook wat van zou willen hebben en aan zou willen werken? 

• Wat is voor jou en jouw dagelijks leven het meest belangrijk om als eerste aan te 
werken? 

• Wie of wat kan jou hierbij helpen? 
• Wat zou hierin de eerste stap zijn? 
• Wat zou je in de behandeling willen bereiken? 

• Met behulp van vragenlijsten (ROM)
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• De keuze markeren; een gezamenlijke agenda bepalen.

• Wees zo neutraal mogelijk: Er zijn meerdere opties, er is geen beste
keuze.

• Het is belangrijk dat u uw eigen keuze maakt, omdat de ene optie beter 
bij u past en een andere optie beter bij iemand anders.

• Ik wil u graag helpen bij het maken van de beste keuze voor u.

• ROM geeft inzicht in uw herstelproces. We bespreken de uitkomsten en 
bepalen samen wat dit betekent voor uw behandeling. 

• De kwaliteitsstandaard (zorgstandaard & generieke modules) biedt 
informatie over de behandelmogelijkheden. U kunt zich daar zelf in 
verdiepen en dan bespreken we het daarna.

Stap 1: Voorbereiding, introductie 
en verwachtingen



Stappen betekenis geven aan informatiebronnen (Routine Outcome Monitoring)
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? 

Stap 2: Samen betekenis geven aan informatiebronnen
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• Presenteer de feiten
– Individuele situatie cliënt (ROM!)

– Welke opties zijn er? Welke ideeën heeft de cliënt?

– Per optie: de voor- en nadelen (risico’s, kosten, inspanningen) en de kansen

• Stel niet-realistische verwachtingen bij
– Presenteer kansen helder

– Men onderschat én overschat kansen

• Indien mogelijk mondeling en/of visueel

Stap 3: Verkennen opties



Stap 4: Voorkeuren en afwegen opties (1)

• Keer terug naar (levens)doelen: ‘Wat is op dit moment voor u van belang in uw 
leven?’

• Beschrijf uitkomsten: eenvoudig, herkenbaar.

• Introspectie: ‘Welke punten wegen voor u zwaar in het nemen van de beslissing?’

• Wegen: ‘Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is voor u dat ……?’

• Eventueel ervaringsverhalen (voor elke optie).



Stap 4: Voorkeuren en afwegen opties (2)

Over ‘wikken en wegen’

• Wat verwacht je van de behandeling/ beslissing?

• Met wie in je omgeving wil je de beslissing bespreken?

• Heb je alle informatie die nodig is?

• Wat is voor jou het belangrijkst bij het nemen van een besluit?

• Waarover maak je je de meeste zorgen?

• Wat vind je van de voordelen (of nadelen) van optie A in vergelijking met optie B?
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• Stel samen vast of voldoende informatie is ingewonnen om een 
beslissing te nemen.

• Stel samen vast of cliënt een eigen keuze wil maken of deze aan de 
zorgverlener wil overlaten.

• Maak vervolgafspraken.

Stap 5: Gezamenlijk besluit



Decisional Conflict

informatie

helderheid 
over waarden

steun (on)zekerheid over te 
kiezen opties

kwaliteit besluitvorming: 
tevreden over en achter 
genomen besluit staan

Besluitvormingsproces Uitkomst van besluitvorming



Interactieve oefening (1)

• In 3 of 4 tal

• Persoon 1: Speelt een cliënt (obv casus met ROM, via Anouk geselecteerd)

• Persoon 2: Is behandelaar en gaat op basis van Samen Beslissen met 
persoon 1 onderzoeken welke keuze het best passend is.

• Persoon 3: Reflectie/feedback obv SB stappen

• Reflectie op oefening



Interactieve oefening (2)

Aanwijzingen:

• Gebruik handycard en keuzehulp

• Persoon 1 (cliënt) vult na afloop van gesprek DCS in.

• Persoon 2 en 3: Reflecteren op basis van stappen uit handycard

• Twee oefenrondes inclusief reflectie/feedback 



Plenaire nabespreking

• Lukte het om de stappen toe te passen en hierbij ROM & de 
keuzehulp te gebruiken? 

• Hoe verliep het? Wat ging goed en minder goed?

• Zijn er nog vragen/discussiepunten? 

• Wat neem je mee naar jouw dagelijkse praktijk?



Verzilveren: pitch van trainers over aanpak eigen training
• Wat neem je mee naar de praktijk? 

• Hoe maken jullie Samen Beslissen met ROM verder op maat? 

• Hoe gaan jullie de eigen training oppakken?



Afronding en vervolgafspraken

Anouk Verhagen, a.j.g.verhagen@emergis.nl
Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl

mailto:a.j.g.verhagen@emergis.nl
mailto:m.metz@ggzbreburg.nl

