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Welkom & toelichting op programma

Voorstellen aan elkaar

Pitches over Samen Beslissen door trainers

Uitleg & vragen (ter aanvulling op voorbereiding)

Pauze

Film samen beslissen & reflectie
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Programma (1)



Uitleg methode Samen Beslissen (handycards)

Concept Decisional Conflict

In subgroepen oefenen met eigen casus en reflectie hierop

Pauze

Verzilveren: pitch van trainers over aanpak eigen training. 

Wat samen oppakken & ontwikkelen?

Afronding en vervolgafspraken
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Programma (2)



Voorstellen aan elkaar



Pitches: Samen Beslissen in de behandelpraktijk

• Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij 

het verder verbeteren van Samen Beslissen in jouw 

deelproject? 

• Wat wil je met jouw project en voor jouw doelgroep 

vooral veranderen? Welke rol heeft de training daarin? 

• Vertel hierover aan de groep vanuit 

ervaringsdeskundig én behandelaar perspectief. 



Samen beslissen: achtergrond
• Toenemende aandacht voor Samen Beslissen

• Zelfs sinds 2020 in WGBO ter aanvulling op informed consent (art. 448), 
Samen Beslissen (art. 452)

• Basis voor gepersonaliseerde behandeling & zorg

• Hoopvolle resultaten Samen Beslissen

• Combinatie met ROM en eHealth betrekkelijk nieuw

• Ruimte voor verbetering

• Aandacht voor implementatie & onderzoek



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



Samen Beslissen: Wanneer?

• Bij voorkeursgevoelige beslissingen
• Bij meerdere min of meer gelijkwaardige opties
• Veel vaker dan je denkt… Want wie bepaalt wat gelijkwaardig is?
• Bij ‘kleine’ en ‘grote’ momenten in het zorgproces (proces én 

inhoud)
• Van aanmelding tot en met afronding
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Meerwaarde Samen Beslissen

Resultaten toepassing Samen Beslissen
• Cliënten voelen zich beter geïnformeerd
• Actieve rol van cliënten in besluitvorming
• Cliënttevredenheid neemt toe
• Meer therapietrouw
• Behandeling conform richtlijnen
• Meer achter de besluiten staan en betere 

behandeluitkomsten (mits goed geïmplementeerd)

Malm et al. 2003; Patel et al. 2008; Loh et al. 2007; Hamann et al. 
2006; Clever et al. 2006, Westerman et al. 2013; Ludman 2003; 
Joosten et al. 2009; Metz 2018.
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Toepassing Samen Beslissen
Huidige stand van zaken Samen Beslissen (SB)

• Toepassing SB in ggz-praktijk blijkt nog niet zo vanzelfsprekend.

• Cliënten hebben voorkeur meer te participeren dan hen wordt 
aangeboden

• Meebeslissen betekent niet dat de cliënt de meeste 
verantwoordelijkheid draagt of vooral de regie voert

• Samen beslissen vraagt meer aandacht en betere implementatie 
in de praktijk; cliënten merken nog niet zoveel van Samen 
Beslissen

Van Staveren, 2011; Helmus et al, 2011; De Las Cuevas, 
2014; Adams et al. 2007; Swenson et al. 2004; Patel et 
al. 2008; Metz 2018



Samen beslissen: evidence

Promotieonderzoek Samen Beslissen 

met ROM en eHealth (Metz 2018):

Wat kwam daar uit? 



Aanbevelingen uit promotieonderzoek
• Generieke ondersteuning werkt niet voor alle doelgroepen

• Verder onderzoek naar wat werkt voor wie 

• Op basis hiervan doorontwikkelen, implementeren, evalueren

• Ondersteun cliënten én behandelaars 

• Gepersonaliseerd, op maat

• Benut ROM en eHealth hierbij

• Benut vijf dimensies van Decisional Conflict als evaluatiemaat

• Vervolgonderzoek naar effectiviteit en lange termijn effecten 

Metz et al. 2018
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Samen Beslissen in de praktijk (1)
Wat vraagt Samen Beslissen van de behandelaar?

• Sluit aan op waarden, wensen, doelen & hulpvraag van cliënt

• Verwachtingen over rol cliënt en behandelaar passend bij herstelfase

• Cliënten ondersteunen om een actieve rol te nemen

• Neutrale manier van informeren, keuzeopties voorstellen en samen wikken en 
wegen

• Geef cliënten de tijd om de opties af te wegen 

• Cliënten de ruimte laten voelen om zelf keuzes te mogen maken

• Geloven dat cliënten die meebeslissen doorgaans een weloverwogen en 
verstandige keuze maken (‘loslaten’)

• Accepteren dat de cliënt een andere keuze kan maken dan jouw voorkeurskeuze.

• Het blijft maatwerk

• Benut mogelijkheden voor Samen Beslissen in de triade 



Herstelfases
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Samen Beslissen in de praktijk (2)
Wat vraagt het van de cliënt?

• Verantwoordelijk voelen voor je eigen welzijn en de behandeling

• Wensen en doelen voor de behandeling inbrengen

• Op zoek gaan naar alternatieve keuzes 

• Risico’s durven nemen

• Vertrouwen in eigen kunnen

• Leren opkomen voor jezelf

• De tijd nemen om over de keuzes na te
denken en te bespreken met naaste(n)



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 



Informatiebron ROM

• Voor cliënt en behandelaar als informatiebron bij Samen Beslissen

• Om als behandelaar en op teamniveau van te leren en mee te verbeteren

In ggz-veld veel discussie over óf ROM wel gebruikt kan worden voor: 

• Keuze informatie voor de cliënt

• Zorginkoop
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Meerwaarde ROM
• Vaststellen van situatie en voortgang: voor juiste insteek en sneller 

bijstellen van behandeling. 

• Cliënt en behandelaar spreken vaker en effectiever met elkaar.

• Bruikbaar om cliënten beter te betrekken in (besluiten over) 
behandeling

• ROM heeft vooral positieve invloed op herstelcurve (outcome) bij 
behandelingen die onvoldoende aanslaan.

• Feedback met ROM werkt, mits:
• Feedback aan behandelaars én cliënten.

• Behandelaar feedback actief gebruikt in de behandeling.

• Zorgvuldige geïmplementeerd: clinical support tools, training, 
toegankelijke feedback, administratieve ondersteuning.

Knaup et al. 2009, Shimokawa et al. 2010 , 
Carlier et al. 2012; De Jong, 2012-2014; 
Davidson et al. 2014; Van der Feltz et al. 
2014; Guo et al. 2015; Gondek et al. 2016; 
Metz 2018.



Hoe gebruik je ROM? (doel 1)
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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Informatiebronnen

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

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


Film van een intakegesprek 
& reflectie hierop

Filmpje van een intakegesprek

Deze film is een uitgave van GGz Breburg; is enkel bedoeld voor 
training en intervisie en niet bedoeld om online te delen 

https://youtu.be/S_CMfjeeZ84


Film van een Samen Beslissen gesprek 
& reflectie hierop

Filmpje van een Samen Beslissen gesprek

Deze film is een uitgave van GGz Breburg; is enkel bedoeld voor 
training en intervisie en niet bedoeld om online te delen 

https://youtu.be/_FgHzoWrLjI


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



27

• 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-tallen

• Persoon 1: Speelt een cliënt (meegenomen casus met ROM)

• 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

• In 3-tal reflecteren met elkaar



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
• Welke aandachtspunten nemen jullie mee? 

• Wat gaan jullie verder op  maat maken? 

• Wat gaan we samen oppakken & ontwikkelen?



Afronding en vervolgafspraken

Elske van der Velde, e.vandervelde@ggzbreburg.nl
Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl

mailto:e.vandervelde@ggzbreburg.nl
mailto:m.metz@ggzbreburg.nl

