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Samen Beslissen met ROM, 
op maat en in de keten

Subsidie Zorginstituut samen met 7 GGZ instellingen (in Synquest verband)

trekkers Margot Metz en Monique van Bueren

In VUmc deelproject “Centrum voor Soma & Psyche”, doelgroep patiënten 
met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

1. Training + intervisie Samen Beslissen

2. Implementeren van gepersonaliseerde ROM

3. Gebruik IMSA om doelen en waarden van patiënt te verhelderen
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Landelijke campagnes 
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Context Amsterdam UMC

RvB VUmc en Cliëntenraad 
ondertekenden op 6 juni De 
Salzburg Verklaring over 
gedeelde besluitvorming

13 juni 2018
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Vragen

• Wat is Samen Beslissen?

• Waarom zou je het moeten doen? 

• Wanneer?

• Hoe? 
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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 patiënt nemen in een gelijkwaardige dialoog beslissingen 

over gezondheids- en behandeldoelen, o.b.v. wetenschappelijke kennis, 

ervaringskennis, waarden en wensen van de patiënt



Vragen

• Wat is Samen Beslissen?

• Waarom zou je het moeten doen? 

• Wanneer?

• Hoe? 

10-2-2022 10



Waarom Samen Beslissen?

Argumenten vanuit

ethiek  (autonomie patiënt)

zorgonderzoek  (praktijkvariatie)

De meerderheid van de patiënten wil betrokken zijn bij besluitvorming

10-2-2022 11
Shared decision making: Concepts, evidence, and practice

A.M. Stiggelbouta,*, A.H. Pietersea, J.C.J.M. De Haes. Patient Education and Counseling 98 (2015) 1172–1179
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Meerwaarde Samen Beslissen

Resultaten toepassing Samen Beslissen

• Patiënten voelen zich beter geïnformeerd

• Actieve rol van patiënten in besluitvorming

• Patiënttevredenheid 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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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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Toepassing Samen Beslissen

Huidige stand van zaken Samen Beslissen (SB)

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

• Patiënten hebben voorkeur meer te participeren dan hen wordt aangeboden

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

• Samen beslissen vraagt meer aandacht en betere implementatie in de 
praktijk; patiënten 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



Toepassing Samen Beslissen:
waarden en doelen nog onderbelicht

veel uitleg over behandelopties, maar tijdens de besluitvorming meer 

aandacht nodig voor: 

- neutraal verkennen van opties

- de patiënt en zijn/ haar voorkeuren, doelen en waarden leren 
kennen 

Metz e.a. 2018 en o.a Damman e.a. 2019, Bomhof-Roordink e.a. 2019, Elwyn & Vermunt 2019
Voorbeeld voettekst
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Toepassing Samen beslissen:  Goal-based SDM

Patiënt heeft doelen op 3 niveaus

1. Symptoom / ziekte

2. Functioneren

3. Fundamental goals: waarden, hoop, prioriteiten in het leven, welbevinden

Neem bij complexe patiënten deze fundamentele doelen en waarden als 

leidend principe: welbevinden in plaats van alleen gezondheid

Welbevinden kan bestaan uit: eten, lopen, zelfrespect hebben, waardigheid 

behouden, empathisch kunnen zijn, een goede ouder zijn…

Elwyn en Vermunt 2019 10-2-2022 18



Casus
38-jarige man die sinds 2016 verschillende klachten heeft van pijn en ‘ziek zijn in het hoofd’,
overprikkeling en neurocognitieve stoornissen, met marginaal functioneren (ziet alleen ouders en 
buurman, geen daginvulling). 

Voorgeschiedenis:

bekend met ADHD, ticstoornis, harddrugs-gebruik, depressie en psychotische symptomen. 

Sociaal:

Was vroeger meer sociaal en hard werkend (betonfabriek, sloop), wel met ondersteuning en veel last van 
ADHD, vaak gefixeerd op één ding (sport, drugs).

Samenvatting: 

Centraal staan de twee psychiatrische stoornissen die op jonge leeftijd begonnen zijn (ADHD en 
ticstoornis). Daardoor psychisch en sociaal kwetsbaar. Daarna in adolescentie sprake van middelengebruik, 
wat zijn functioneren slecht heeft beïnvloed. Verlies van werk was groot life-event, mogelijk mede door 
deze stress in 2016 pijnklachten ontstaan. Nu continue angst voor pijn en bezorgd om terminale ziekte. Is 
niet gefixeerd op één bepaalde ziekte, wel fixatie op de huidige symptomen. Hij is sociaal volledig 
geïsoleerd. D.m.v. dwangmatig gedrag probeert hij controle over de pijn te krijgen. 



Casus, vervolg
Man 38, ADHD, ticstoornis en verslaving in VG, hersenschade (PM intelligentie?), nu 

pijnklachten, sociale fobie, tic / dystonie, sociaal isolement

Waarden: wil iets betekenen voor kwetsbare mensen (was vroeger heel sociaal)

Doel: wil weer een praatje kunnen maken

Opties: Begeleiding Buurtzorg-T

CGT?

Medicatie (benzodiazepinen)?

10-2-2022 20
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Toepassing Samen Beslissen

Wat vraagt het van de patiënt?

• 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)
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Toepassing Samen Beslissen
Wat vraagt Samen Beslissen van de behandelaar?

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

• Verwachtingen over rol patiënt en behandelaar passend bij herstelfase

• Patiënten ondersteunen om een actieve rol te nemen

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

• Geef patiënten de tijd om de opties af te wegen 

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

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

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

• Het blijft maatwerk

• Benut mogelijkheden voor Samen Beslissen in de triade 



Toepassing Samen Beslissen:
het vraagt attitudeverandering van de behandelaar

• “Loslaten” - geloven dat patiënten die meebeslissen doorgaans een 
weloverwogen en verstandige keuze maken 

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

• Hoopvol. Bescheiden. Gelijkwaardig. Iedereen kan herstellen! 

• Present zijn /aandachtig. 
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….. En nu terug naar onze praktijk

Denk nog eens terug aan je patiënten van de laatste 
dagen: 

Hoe verlopen onze arts-patiënt contacten?  

Wie beslist?  

Hoe is de machtsverhouding?  

Hoe goed geïnformeerd is de patiënt?



Samen Beslissen bij patiënten met ALK 

Patiënten hechten waarde aan gedeelde besluitvorming.

Patiënten met ALK hebben t.o.v. andere patiënten in de GGZ 

- meer voorafgaande negatieve ervaringen in de 
gezondheidszorg mbt besluitvormingsproces

- en zijn vaker onzeker over het genomen besluit



‘Het is niet een eenrichtingsverkeer dat dat ik gestuurd wordt maar het 
werkt samen. Dus het is echt een vraag en aanbod en het zoeken het zoeken 
naar het probleem en het proberen op te lossen, dat is een hele, een heel 
lang pad dat weet ik’. - Man, 61 jaar
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‘Dat ik de behandelmogelijkheden in het begin niet gehoord had, ook niet 

van wat er allemaal buiten de afdeling was.  En dat die onzekerheid die 

dat opleverde niet goed is geweest voor mijn herstel, want toen ben ik 

zelf dingen gaan zoeken enzo,  en.. ik had graag geweten wat de behan.. 

meer, beter geweten wat de behandelmogelijkheden waren meteen in het 

begin al’.  - Vrouw, 26 jaar



Rol van de patiënt met ALK

• Vaak wens voor aanvullend somatisch onderzoek, maar patiënten vinden dit 

moeilijk om met psychiater/psycholoog/PMT te bespreken. Onmogelijkheid 

wordt uiteindelijk wel geaccepteerd

• Behandelrelatie belangrijk aspect; patiënten zijn veel bezig met hoe ze 

overkomen op de behandelaar
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‘maar ik zou alsnog gewoon een keer een scan van mijn hersenen willen 

zien. (…) Dus die scan heeft geen medische noodzaak. (…) ik zou het 

gewoon graag willen zien want ik ben nooit meer de oude geworden daarna 

(..) Als het iets op kan leveren, en dat is niet zo, dus dat ja, soms zijn 

dingen dan frustrerend als je zelf een uuh behandeling optie wilt die niet 

beschikbaar is.’ - Vrouw, 35 jaar
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‘Kijk, ik had op een gegeven moment dat ik dacht van oké, ik heb even niks 

op de agenda. Nu wil ze vast stoppen, nu wil ze me vast niet meer zien. 

Dat was mijn idee, van o, nu zijn we vast klaar. Want ik heb niks voor de 

agenda. Dus daar raakte ik dan een beetje van, dat, ik heb dat ook 

benoemd hoor, van ja, ik weet het eigenlijk niet. En nu denk ik dat jij mij 

niet meer wil behandelen’. - Vrouw, 56 jaar
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Rol van de patiënt met ALK

• Assertiviteit patiënt

- Balans tussen eigen verantwoordelijkheid en durven vragen naar 
grotere rol behandelaar

• Vertrouwen in behandelaar belangrijk

- Tijd om vertrouwen op te bouwen en te herstellen, je veilig voelen, 
expertise, oprechtheid, en je begrepen voelen belangrijk voor 
vertrouwen
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‘Dus voordat je daar zelf vertrouwen in hebt, in de mensen om je heen, ben 

je al een paar stappen verder. Want je hebt al zo vaak je neus gestoten of 

met je rug tegen de muur gestaan, dus het is ook niet zo dat je hier twee 

keer geweest bent dat je dan hele ziel en zaligheid blootgeeft of de vragen 

doet of doet wat hen willen’. - Man 61 jaar
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Rol van de behandelaar 

Behandelaar vraagt naar patiënt zijn/haar:

• Ideeën 

• Wenselijke rol in besluitvormingsproces

• Behoefte aan informatie

Behandelaar:

• straalt uit dat er samen beslissingen genomen kunnen worden

• geeft inzicht in totstandkoming van adviezen

• neemt de patiënt serieus

• vindt balans tussen adviserende rol en ‘u vraagt, wij draaien’
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‘Patiënten worden bewuster dat ze iets te 

kiezen hebben, de patiënt krijgt een 

actievere rol’

(..) ‘dan zit dat stukje niet alleen maar in 

de voor- en nadelen opschrijven en dit of 

dat en maar dan zit het stukje van 

begrijpen, van echt begrip voelen’ (GZ-

psycholoog)

‘Meer handen en voeten gekregen om 

oude gewoontes onder ogen te zien’ 

(psychiater)



Rol van de behandelaar

• Belangrijk om behandelopties neutraal te presenteren

• Presenteren van meerdere behandelopties

• Goede voorlichting en informatie over behandelopties geven

• Inzicht hebben in wat de patiënt al eerder geprobeerd heeft

• Goede onderlinge communicatie met collega’s belangrijk 

‘als je samen gaat exploreren dan kan je altijd op een gegeven moment inderdaad de 

afwegingen van de patiënt wel volgen  (…) ook al heb je soms echt wel een voorkeur’ 

(anios)
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Rol van de behandelaar

• Opstellen van haalbare behandeldoelen met de patiënt

• Grotere rol behandelaar in nemen van beslissingen wanneer 

klachten/symptomen bij patiënt erger zijn (of bijv. in crisis)

• Samen Beslissen juist ook toepassen bij complexe casuïstiek of als 

behandeling vastloopt en bij afronding behandeling
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Samen Beslissen in de praktijk

Informatiebronnen

Patiëntenfolders, websites, ervaringsdeskundigen etc. 

ROM

Gesprekstechniek  (filmpjes)

Stappen Samen Beslissen met informatiebronnen
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Informatiebronnen

https://www.thuisarts.nl

https://www.ggzstandaarden.nl

Behandelmogelijkheden patiënten SOLK -

Akwa GGZ

https://www.thuisarts.nl/onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten/ik-heb-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-sol
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk/introductie
https://akwaggz.nl/behandelmogelijkheden-patienten-solk/


Informatiebron ROM
Voor patiënt 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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Vragenlijst tijdens intake: IMSA – INTERMED 
Self-Assesment

• Vragenlijst om bio-psychosociale complexiteit in kaart te brengen

• 4 domeinen: psychisch, lichamelijk, sociaal en relatie tot 

gezondheidszorg

• Voorgeschiedenis, huidige situatie, toekomstverwachtingen

10-2-2022



INTERMED Self-Assessment (IMSA)



Wanneer wordt IMSA ingevuld?

• Tijdens inplannen eerste intakegesprek geeft secretariaat aan dat er een 

vragenlijst ingevuld moet worden 

• Secretariaat maakt dossier aan in Questmanager

• Patiënt vult deze voorafgaand aan intake in (Questmanager)

• Behandelaar krijgt bericht dat vragenlijst ingevuld is

• Behandelaar bespreekt uitkomsten tijdens intake met patiënt



Questmanager

• E-learning

• Website

• Account 

Voor vragen rondom Questmanager kun je terecht bij het secretariaat (MMA)

https://vumc.questmanager.nl/portal/Login.aspx?redirect=%2fbackend%2fmain.html%3fproject%3dQuestManager%26application%3dQM30%26portal%3dQM%26company%3dQM&project=QuestManager&application=QM30&portal=QM&company=QM


Training Samen Beslissen

Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl
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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



Stap 1: Voorbereiding, introductie en verwachtingen

• Hulpvraag verkennen, aansluiten op wat patiënt 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 (IMSA en / of ROM)



Stap 2: Samen betekenis geven aan vragenlijsten

• Vragenlijstenuitkomsten zo illustratief mogelijk (bv grafieken), 

zo individueel mogelijk 

• Als vast onderdeel van behandelproces, hulpverlener en patiënt hebben 

toegang tot resultaten

• Samen bespreken en betekenis bediscussiëren 
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• Presenteer de feiten
– Individuele situatie patiënt (oa ROM)

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

– 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?





51

• Stel samen vast of voldoende informatie is ingewonnen om een 
beslissing te nemen.

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

• Maak vervolgafspraken.

Stap 5: Gezamenlijk besluit



Hoe nu verder?

Wat vraagt deze nieuwe manier van werken van mij als 

behandelaar?

Kan ik er vanaf morgen mee aan de slag?

Wat ga ik anders doen?

Zijn er vragen? 
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Take-home message
• Samen beslissen wordt door een meerderheid van patiënten en hulpverleners als positief 

ervaren maar wordt minder vaak toegepast dan aangenomen wordt 

• Er is steeds meer wetenschappelijke onderbouwing voor Samen Beslissen  

• Samen Beslissen kan getraind worden, en vraagt om borging bijvoorbeeld door intervisie 

• Samen Beslissen kan ondersteund worden door vragenlijsten, infomateriaal en techniek zoals 

films, apps, dashboards etc. 

• Samen Beslissen is geen moeilijke of 'nieuwe' techniek, het is vooral een overtuiging en wens 

om met de patiënt tegenover je echt SAMEN te werken
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