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Draaiboek focusgroepen ‘Samen Beslissen met ROM in ggz-keten’ 

tekst in rood betreft aanpassingen ivm corona-preventie maatregelen 

Inleiding 
In het plan Methodische systematische evaluatie van de deelprojecten ‘Samen beslissen met 
uitkomstinformatie in multidisciplinaire ggz-ketens: doorontwikkeling en implementatie op maat’, is 
omschreven dat per deelproject met patiënten focusgroepen worden gehouden, zowel voor, tijdens 
als na afloop van de geïmplementeerde ‘Samen Beslissen met ROM’ interventie. Dit draaiboek vormt 
dus een uitwerking van de subsidieaanvraag (zie factsheet bijlage 1) en het methodisch 
systematische evaluatie plan (bijlage 2).  
 
Alle deelprojecten voeren tijdens en na afloop van de implementatie focusgroepen met patiënten 
uit. Bij de meeste deelprojecten is het ook haalbaar om voorafgaand aan de implementatie een 
focusgroep met patiënten uit te voeren1. Echter, door de corona crisis in de eerste helft van 2020 is 
de vorm waarin input van cliënten wordt opgehaald aangepast: bij voorkeur gebeurt dit in de eerste 
ronde, dat wil zeggen: voorafgaand aan de implementatie, in alle deelprojecten door middel van 1 op 
1 interviews met patiënten. Inhoudelijk (thema’s/ vraagstelling) en in de uitwerking (transscript en 
codering) wordt voor de interviews dezelfde opzet en instructie als voor de focusgroepen gevolgd. 
Onderstaand dient daarom waar staat ‘focusgroep’ ook ‘interviews’ te worden verstaan.  Specifieke 
aanvullingen in de tekst m.b.t. interviews zijn weergegeven in rood.  
Of er ook aanpassingen nodig zijn in de tweede en derde ronde is nu nog niet te overzien.  
 
Hieronder is het draaiboek van deze focusgroepen uitgewerkt, dat is gebaseerd op het stappenplan 
van Assema (1992). Als bijlage 3 is de informatiebrief en het informed consent formulier bijgesloten 
(bijlage 4 flyer informatiebrief volgt nog). Doel van dit draaiboek is om de interviews en 
focusgroepen zoveel mogelijk op een methodisch vergelijkbare wijze uit te voeren, zorg te dragen 
voor een kwalitatief goede uitvoering van de focusgroepen, er onderling geleerd kan worden van de 
resultaten uit de focusgroepen en de uitkomsten gebundeld kunnen worden in een 
rapportage/artikel. Dit draaiboek vormt dus het uitgangspunt voor één focusgroep met patiënten per 
fase, per deelproject. Het draaiboek kan qua inhoudelijke insteek verder worden toegeschreven naar 
de lokale situatie. De interventies van de deelprojecten (bijv: cliëntportaal, dashboard, klachtgericht 
of doelgericht meten) worden er bijvoorbeeld in verwerkt en op een aantal plekken vinden ook 
focusgroepen plaats met behandelaars en naasten. Hierop wordt het draaiboek dus lokaal 
aangepast2.  
 
Doel 
Doel van de focusgroepen met patiënten is om concreet inzicht te krijgen in welke Samen Beslissen 
met ROM interventies passend en helpend zijn voor de diverse doelgroepen in de verschillende fases 
van de ggz-keten waar de deelprojecten zich op richten, zowel ten behoeve van de ontwikkeling, de 
tussentijdse aanpassing van de deelprojecten als het zichtbaar maken van de resultaten. Ook 
ontstaat een beeld van de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen en 
implementeren van Samen Beslissen met ROM in de ggz-keten.  
De focusgroepen zijn onderdeel van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus binnen dit 
implementatieproject. De focusgroepen voorafgaand aan de implementatie van de interventies 
zullen vooral gericht zijn op de huidige ervaringen en concrete suggesties voor de 
ontwikkeling/verbetering en invoering van Samen Beslissen met ROM voor de betreffende 
doelgroep. (“Plan”)  De focusgroepen tijdens de implementatiefase hebben tot doel om na te gaan 

 
1 Dimence heeft aangegeven geen focusgroep voorafgaand aan de interventie uit te voeren. 
2 Bij Rivierduinen is, met het oog op de voorbereiding van de implementatie, de focusgroep voorafgaand tevens 
een spiegelgesprek.   
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hoe de geïmplementeerde interventies (“Do”) worden ervaren (“Check”), zodat deze verder 
verbeterd kunnen worden (“Act”). De focusgroepen na afloop van de interventies geven een beeld 
van de resultaten van de interventies voor de betreffende doelgroep en mogelijke verklaringen 
hierbij (wat werkt, waarom, wel of niet, bij wie).  
Door de resultaten van de deelprojecten ook gezamenlijk te analyseren wordt leren van ervaringen 
tussen de deelprojecten versterkt en gezocht naar algemene aanbevelingen voor het proces van 
ontwerp van interventies en implementatiestrategie voor de verschillende doelen en doelgroepen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van de focusgroepen zijn patiënten die bij de deelnemende centra/teams in 
behandeling zijn. Dit betekent dat deze patiënten een intake hebben afgerond en gestart is met 
behandeling3 of dat bij deze patiënten recentelijk (< 3 maanden geleden) de behandeling bij de 
betreffende centra/teams is afgerond. Patiënten die deelnemen beheersen de Nederlandse taal; dit 
is belangrijk vanwege de communicatie en onderlinge interactie tijdens de focusgroep. Aan de 
focusgroepen die tijdens en na afloop van de implementatie plaatsvinden, nemen patiënten deel die 
‘blootgesteld zijn’ aan de interventie, dus patiënten uit de centra/teams waar de interventie is 
geïmplementeerd.  
NB: De patiënten die deelnemen aan de drie focusgroepen voorafgaand, tijdens en na afloop van de 
interventie zijn kunnen wel of niet dezelfde personen zijn; per deelproject wordt helder beschreven 
welke keuzes hierin zijn gemaakt.  
 
Inclusie 
Patiënten die deelnemen worden bij voorkeur geworven via de behandelaars van de deelnemende 
centra/teams. Ook andere manieren van werving zijn mogelijk, bijvoorbeeld via een cliëntenportaal 
of wervingscampagne via de teams/het netwerk. Uitgangspunt bij de werving is dat alle patiënten, 
die voldoen aan de inclusiecriteria, gedurende een bepaalde periode (achtereenvolgens) worden 
gevraagd om deel te nemen. Belangrijk is namelijk om selectiebias zoveel als mogelijk is te 
voorkomen. Bij de werving voor de focusgroepen tijdens en na afloop van de implementatie worden 
alleen patiënten gevraagd, die ook ‘blootgesteld zijn’ aan de interventie.   
Patiënten ontvangen naast de mondelinge toelichting ook een informatiebrief, een korte flyer met 
de kernpunten uit de informatiebrief en een informed consent formulier. Patiënten hebben na de 
voorlichting en uitnodiging tot deelname bedenktijd om al dan niet deel te nemen. Als vervolg hierop 
bespreken behandelaar en patiënt tijdens de eerstvolgende behandelafspraak of de patiënt deel wil 
nemen of niet. Wanneer het voor een patiënt al eerder helder is of hij/zij al dan niet wil deelnemen, 
kan dit uiteraard ook al eerder (bijvoorbeeld na afloop van de eerste toelichting door de 
behandelaar) aangegeven worden. Wanneer een patiënt wil deelnemen, vult hij/zij het informed 
consent formulier in en ondertekent deze. Na afloop van elke focusgroep krijgen patiënten een 
tegoedbon van €25 als dank. Ook reiskosten worden vergoed.  
Aan elke focusgroep nemen bij voorkeur 6 tot 8 personen deel (minimaal 5 en maximaal 10 
deelnemers).4 In geval van interviews: het streven is per instelling/ deelproject 6 interviews af te 
nemen, het minimum aantal interviews is: 4.  
 
Aandachtspunten in geval van interviews  

• Semigestructureerd interview  

• Duur, schatting (houd rekening met belastbaarheid van patiënt): 1 uur, met ruimte voor enige 
uitloop 

 
3 Tijdens de werving en uitvoering van de focusgroepen staan de patiënten die benaderd worden 
voor/meedoen aan de focusgroepen dus niet op een wachtlijst.  
4 Elke deelproject voert dus 1 focusgroep uit voor minimaal 5 tot maximaal 10 deelnemers per focusgroep, 
zowel tijdens als na afloop. De meeste deelprojecten voeren ook een focusgroep voorafgaand uit. Elk 
deelproject voert dus 2 tot 3 focusgroepen uit.   
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• Het tijdsbestek is korter dan bij de focusgroep; dat maakt dat er waarschijnlijk minder vragen aan 
bod kunnen komen dan tijdens een focusgroep. Selecteer daarom vooraf wat per thema de 
meest relevante vragen zijn en focus daarop tijdens het interview. 

• Als het interview live plaats heeft: volg alle regels mbt infectiepreventie die de eigen instelling 
hierover hanteert. 

• Als het interview d.m.v. beeldbellen plaats heeft: volg alle regels die de eigen instelling hierover 
hanteert.  

• Maak zo nodig de vragen wat concreter voor de patiënt, door te refereren aan momenten in 
diens behandeling, bijvoorbeeld: “Neem het laatste gesprek met je behandelaar in gedachten 
waarbij jullie het hadden over de uitkomsten van de ROM vragenlijsten…” 

• Informeer na afloop de behandelaar wanneer je denkt dat enige nazorg nodig zou kunnen zijn. 
 

Insteek en vragen focusgroepen 
Hieronder is de SynQuest insteek van de focusgroepen beschreven, die door de lokale projecten, 
gericht op de gekozen speerpunten en  eigen ‘Samen Beslissen met ROM’ interventie verder op maat 
gemaakt kan worden.  
 
Algemeen 

• Welkom en toelichting over de aanleiding, doel en werkvorm van deze bijeenkomst (zoals deels 
ook in de informatiebrief en flyer beschreven staan).  

• Introductie moderator, observator, deelnemers.  
 
Samen Beslissen 

• Vertel wie u bent, en kort welke ervaring u wel of niet heeft met samen beslissen in uw 
behandeling. Dus wat voor besluit(en) is/zijn er genomen over uw behandeling, hoe verliep de 
besluitvorming, wat deed u zelf en wat deed uw behandelaar daarin? Wat was de rol van uw 
naaste(n).  
Relevant hierbij is om er achter te komen of dit recente ervaringen zijn of van langer geleden, 
hoe lang een persoon in behandeling is en of persoon eerder in behandeling is geweest, dit kan 
namelijk invloed hebben op de ervaringen hiermee. Ook is het belangrijk aan te sluiten op de 
ervaring die mensen al dan niet hebben met Samen Beslissen.      

• Welke rol in de besluitvorming over uw behandeling vindt u wenselijk voor u en uw naasten? In 
hoeverre verschilt deze rol per (herstel)fase in de behandeling? Is deze rol bijvoorbeeld anders 
aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling?  

 
Bij de hierna volgende vragen is het concept Decisional Conflict behulpzaam (Metz et al. 2018). 
Op basis van de vijf subthema’s van Decisional Conflict (1. u geïnformeerd voelen, 2. helderheid 
over wat voor u belangrijk is bij het te nemen besluit, 3. u gesteund en niet onder druk gezet 
voelen, 4. onzekerheid over het best passende besluit en 5. achter het genomen besluit staan), 
wordt gesproken over wat goed gaat en anders/beter zou kunnen. Indien haalbaar en ter 
prikkeling kunnen hier de resultaten (opvallendheden) van een meting met de Decisional Conflict 
schaal getoond en besproken worden, bijvoorbeeld uit de voormeting van de cohortstudie of een 
ingevulde Decisional Conflict Scale tijdens de focusgroep (over de geïntroduceerde 
besluitvorming) door de deelnemers. Hier kan bijvoorbeeld het programma Mentimeter voor 
gebruikt worden.  

• Aansluitend op de eerste vragen hierboven: In hoeverre bent u tevreden over deze manier van 
besluitvorming? Als u kijkt naar de subthema’s van Decisional Conflict (die op scherm getoond 
worden), waarover bent u meer en minder tevreden? Had u de besluiten in meer of mindere 
mate samen met uw behandelaar willen nemen?  

• Wat zou er volgens u beter gekund hebben? (hierbij kan ook weer ingezoomd worden op de 
subthema’s van Decisional Conflict). Wie zou dan wat moeten doen?  
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• Hoe zou volgens u, daar waar passend, Samen Beslissen in de praktijk vergemakkelijkt kunnen 
worden?  

• Wat belemmert en wat bevordert het Samen Beslissen? Wat is hierin volgens u het 
belangrijkste? (prioritering) 

• Hoe zouden patiënten en naasten hierbij ondersteund kunnen worden? Wat verwacht u hierin 
van de behandelaar? Wat is hierin volgens u het belangrijkste? (prioritering) 

 
Informatiebron ROM: op maat per doelgroep en gebruik cliëntportaal 
Als we wat verder inzoomen op de informatiebronnen die gebruikt kunnen worden bij Samen 
Beslissen. We zijn bezig om de periodieke metingen via vragenlijsten die de behandelvoortgang en het 
herstel van patiënten meten (ook wel Routine Outcome Monitoring/ROM genoemd) meer op maat te 
implementeren in de praktijk, patiënten meer regie te geven over hun eigen ROM en ROM resultaten 
te presenteren samen met andere zinvolle informatie voor de patiënt en professional (ter toelichting 
wat meer vertellen en laten zien over ROM, dit zal per lokaal/deelproject verschillend zijn).  

• Welke ervaringen heeft u tot nu toe met ROM? (aansluiten op al dan geen ervaring met ROM 
met hierop volgende vragen) 

• Op welke wijze is ROM voor u en uw naasten al dan niet helpend om de behandeling te 
evalueren en hierin samen bij te sturen?  

• Wat zou er nodig zijn om ROM als hulpmiddel bij Samen Beslissen in de behandeling optimaal te 
benutten?5  
Denk aan:  
o Wat zou gemeten/uitgevraagd moeten worden? Is dit algemeen/generiek, 

klachtgericht/specifiek, herstelgericht en/of op maat gericht op persoonlijke doelen?  
o Wanneer zou gemeten moeten worden?  
o Zou u willen meebeslissen in de keuze van de meetinstrumenten?  
o Op welke manier zou het behulpzaam kunnen zijn om op eigen initiatief een vragenlijst in 

te vullen?  
o Wanneer en hoe zou u de uitkomsten willen inzien?  
o Op welke manier zou het helpend zijn om deze resultaten na het invullen zelfstandig in te 

zien?  
o Hoe en wanneer zouden de uitkomsten met u besproken worden? Hoe zou u hierbij 

ondersteund willen worden?  
o Wat is hierin volgens u het belangrijkste? (prioritering) 

• Welke andere manieren zijn er om het gebruik van ROM in de behandeling te stimuleren en 
vergemakkelijken? 

• Wat belemmert en bevordert het gebruik van ROM in de behandeling/bij Samen Beslissen?  
 
ROM in de ggz-keten 

• Hoe zouden deze metingen volgens u gebruikt kunnen worden bij de verwijzing naar de ggz?  

• Wie zou hierin volgens u wat kunnen/moeten doen? Wat is hierin volgens u het belangrijkste? 
(prioritering) 

• Hoe zouden deze metingen volgens u benut kunnen worden na afloop van uw behandeling bij de 
ggz? (denk aan: bij de overdracht naar uw huisarts, in een terugval preventie plan).  

• Wie zou hierin volgens u wat kunnen/moeten doen? Wat is hierin volgens u het belangrijkste? 
(prioritering) 

 
Algemeen 

 
5 Bij deze vragen maak je per deelproject een selectie uit de vragen, afhankelijk van de aard van de interventie. 
Afhankelijk van de speerpunten wordt dus ingezoomd op: ROM op maat, regie bij cliënt t.a.v. ROM via 
cliëntportaal of toevoegen andere zinvolle informatiebronnen.   
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• Afsluiting bijeenkomst: dank aan alle aanwezigen (aanbieden giftcard), vertellen hoe de 
resultaten worden verwerkt, benoemen dat deelnemers bij interesse een samenvatting van de 
uitkomsten kunnen ontvangen (op informed consent formulier reeds aangegeven).  

 
Omdat verschillende personen deelnemen aan alle drie de focusgroepen, zullen bij de focusgroepen 
tijdens en na afloop ten behoeve van de opbouw van het gesprek een groot deel van bovenstaande 
vragen terugkomen. Er wordt tijdens de focusgroepen specifiek ingezoomd op de Samen Beslissen 
met ROM interventie die het betreffende deelproject implementeert, wat men hiervan vindt, en wat 
hierin wel/niet goed gaat. Deze interventie zal tijdens de focusgroepen tijdens en na afloop dus ook 
gepresenteerd en uitgelegd worden, waarna de discussie hierover kan plaatsvinden. Op basis van de 
ervaringen, kunnen de interventies die ingevoerd worden verder verbeterd worden. Tijdens de 
focusgroepen na afloop worden tevens de resultaten inclusief verklaringen en achtergronden 
besproken. Dus waarom is iets wel of niet helpend en bij wie, zodat inzicht ontstaat in de 
werkingsmechanismen van een interventie. De precieze vragen van de focusgroepen tijdens en na 
afloop, worden na de eerste focusgroep voorafgaand verder uitgewerkt.  
 
Rollen 
Elke focusgroep wordt geleid door een moderator. Tevens is in elke focusgroep minimaal één 
observator aanwezig, die zorg draagt voor de geluidsopname, zo nodig aanvullende vragen stelt, en 
observaties bijhoudt. De moderator en observator zitten tijdens de focusgroep (ten behoeve van een 
optimale communicatie) tegen over elkaar. Elke deelnemende organisatie zorgt zelf voor een koppel 
van een moderator en observator. Ter voorbereiding oefenen de moderatoren (voorstel: tijdens of 
na afloop van het projectleidersoverleg) van te voren (onderling) een focusgroep. Hierbij wordt, 
indien hiervan gebruik gemaakt gaat worden, ook het programma Mentimeter getest (bijv als dit 
programma gebruikt wordt voor het scoren van Decisional Conflict).  
 
Praktische aanpak/planning (tzt precies tijdschema uitwerken) 
Qua tijdsperiode wordt in totaal (inclusief ontvangst en nabespreking) 2,5 uur gereserveerd. 
Deelnemers worden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers (15 minuten). Gedurende de eerste 
max. 50 minuten vindt het gesprek plaats over Samen Beslissen. Tussendoor vindt een pauze plaats 
(15 minuten). Tijdens de tweede max. 50 minuten gaat het over het gebruiken van ROM (andere 
informatiebronnen, cliëntportaal, ggz-keten). Na afloop is er tijd voor het napraten en kan nog wat 
gedronken worden (15 minuten). De deelnemers krijgen na afloop als dank een tegoedbon en 
reiskosten worden vergoed. Indien bekend is het aan te bevelen om de wat ‘stillere’ deelnemers 
tegenover de gespreksleider te laten plaatsnemen en de wat ‘meer aanwezige’ deelnemers naast de 
gespreksleider.  
 
Analyses 
De focusgroepen met patiënten worden (na verkregen toestemming) opgenomen (met een opname 
apparaat, zodat de geluidskwaliteit goed is). Tijdens de focusgroepen wordt door de moderator en 
observator tussentijds zoveel mogelijk samengevat en terug gerapporteerd aan de deelnemers, zodat 
zij kunnen aangeven of de samenvatting volledig en kloppend is (membercheck).  
In geval van een interview wordt ook een voicerecorder gebruikt. Bij beeldbellen wordt deze naast 
de telefoon of computer geplaatst waarmee er verbinding is met de patiënt; het gebruik van de 
opnamefunctie van de telefoon wordt afgeraden. 
De opnames worden gebruikt om naderhand bij de verdere uitwerking terug te luisteren of de 
uitwerking en samenvatting juist en compleet is. Advies is om de opnames (alvorens de analyses 
plaatsvinden) te transcriberen (en daarbij persoonsgegevens uit de teksten te halen). Nadat de 
opnames zijn teruggeluisterd en/of getranscribeerd, worden de geluidsopnames vernietigd. 
Vervolgens worden via de stappen van een thematische analyse (Braun & Clarke 2006; Clarke & 
Braun 2018) de focusgroepen geanalyseerd (persoonsgegevens zijn dan al uit de resultaten/teksten 
gehaald).  
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In de databewerking is de eerste stap een deductieve thematische analyse per focusgroep op basis 
van een vooraf opgestelde thematische lijst gebaseerd op de vraagstellingen van dit onderzoek, het 
concept Decisional Conflict (Metz 2018) en het Theoretical Domains Framework voor de ordening 
van barrières en facilitatoren (Hayes et al. 2018). Aanvullend worden de (overige) resultaten per 
focusgroep op een inductieve (open) wijze gecodeerd. Dit om te voorkomen dat aanvullende, 
waardevolle ervaringen en suggesties over het hoofd gezien worden. Twee onderzoekers coderen 
(één vanuit het deelproject en één overkoepelend vanuit SynQuest; obv verdeling werkzaamheden 
tussen Monique van Bueren en Margot Metz) onafhankelijk van elkaar de resultaten en 
bediscussiëren deze, met als doel om tot consensus ten aanzien van de wijze van codering te komen. 
Bij voorkeur codeert ook een cliëntvertegenwoordiger/ervaringsdeskundige mee. De rapportage van 
de resultaten per focusgroep vindt plaats volgens de COREQ6 checklist en wordt uitgevoerd door de 
lokale onderzoeker. De transcripten en rapportages van de deelprojecten worden door de centrale 
onderzoeker op SynQuest niveau gebundeld tot een rapportage met de rode lijnen uit de 
deelprojecten; ook wordt de COREQ checklist als leidraad gebruikt.  
 
Tijdsinvestering en begroting 
De tijdsinvestering en begroting van de voorbereiding, uitvoering, verwerking en rapportage van de 
focusgroepen is uitgewerkt in bijlage 5. Daarin is dus ook te zien dat deze kosten (met uitzondering 
van het transcriberen) vergoed worden via de ZiN subsidie posten ‘methodische systematische 
evaluatie’.  
 
Stappen en planning  
Hieronder staat de centrale planning van de voorbereiding, uitvoering, verwerking en rapportage van 
de focusgroepen uitgeschreven. Een aangepaste planning per deelproject wordt onderling 
afgestemd, zodat de rapportages op SynQuest niveau met een acceptabele planning wel door 
kunnen gaan.   
De doorlooptijd van de planning is aangepast als gevolg van de corona crisis. Zie voor de aangepaste 
planning het document Plan van Aanpak Focusgroepen_Interviews versie 24 april 2020. 
1.  Uitwerking en vaststellen draaiboek (inclusief informatiebrief en IC) focusgroepen (november 

2019/december 2019). 
2.  Doorrekenen onderzoeksbudget voor concreet van welke werkzaamheden bekostigd kunnen 

worden voor uitvoeren, uitwerken, coderen en rapporteren focusgroepen (november 
2019/december 2019). 

3.  Bespreken in CWO’s (insteek is dat het gaat om niet-WMO onderzoek) (december 
2019/januari 2020). 

4. Werving deelnemers januari/februari/maart 2020 (afhankelijk van datum bespreking in CWO 
en exacte datum focusgroep). 

5.  Uitvoering 1e ronde focusgroepen voorafgaand aan interventie maart 2020 (inclusief 
uitschrijven resultaten).  

6.  Coderen door en bediscussiëren resultaten tussen onderzoekers, met als resultaat consensus 
over codering (april 2020). 

7. Meenemen resultaten in (door)ontwikkeling (PDCA cyclus) interventies deelprojecten 
(maart/april 2020). 

8.  Rapportages per deelproject en SynQuest niveau opstellen en afronden (april-mei 2020).  
9.  Tussentijdse focusgroep uitvoeren (inclusief uitwerking) november/december 2020 (conform 

hierboven: coderen, bediscussiëren en meenemen in PDCA cyclus deelprojecten in maand na 
afloop uitvoering focusgroep, rapportages per deelproject en SynQuest niveau opstellen en 
afronden in februari/maart 2021). 

10.  Focusgroepen ‘na afloop’ uitvoeren (inclusief uitwerking) april/mei 2021 (conform hierboven: 
coderen, bediscussiëren en meenemen in PDCA cyclus deelprojecten in maand na afloop 

 
6 COREQ: Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Studies 
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uitvoering focusgroep, rapportages per deelproject en SynQuest niveau opstellen en 
afronden in augustus/september 2021). 
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