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Achtergrond
Bij Samen Beslissen maken cliënten, naasten en zorgprofessionals met behulp van ieders inbreng samen behandelkeuzes. Uitkomsten uit Routine 
Outcome Monitoring (ROM) zijn daarbij een behulpzame informatiebron. Onderzoek en praktijkervaringen in de ggz laten zien dat áls Samen Beslissen 
met ROM goed toegepast wordt, dit leidt tot keuzes die passen bij wat cliënten belangrijk vinden. Dit draagt bij aan meer herstel (Metz et al. 2019).
Acht ggz-organisaties hebben, vanuit SynQuest-verband, in de periode 2019-2021 met ondersteuning vanuit Zorginstituut Nederland, gewerkt aan de 
doorontwikkeling en implementatie van deze ‘Samen Beslissen met ROM’ aanpak. De diverse interventies en implementaties in de deelprojecten zijn 
geëvalueerd met een mixed methods design. 

Doel
Vergroten van kennis over voorkeuren èn ervaringen van cliënten met betrekking tot Samen Beslissen en het gebruik van gepersonaliseerde 
informatiebronnen zoals ROM. 

Methoden
• 2 rondes van semigestructureerde interviews en focusgroepen 

• codering van transcripten op basis van thematabel 

• analyse van codering per thema door onderzoeker per organisatie en centrale onderzoeker en door ervaringsdeskundigen

• discussie over resultaten met alle projectleiders en –medewerkers

Resultaten
• n=115 cliënten (over 2 rondes) - sggz en bggz

• doelgroepen: stemmings-, bipolaire, persoonlijkheids-, eet-, verslaving-, angststoornissen,  aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), autisme, ouderen 

Conclusie
Naast de methodische aanpak van Samen Beslissen is luisteren, informeren, een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, én aansluiten bij individuele wensen 
en voorkeuren van cliënten essentieel. In beperkte mate moet bij de implementatie rekening worden gehouden met specifieke cliëntengroepen. 

Bij het gebruik van ROM vragenlijsten is implementatie gericht op cliëntengroepen belangrijker; generieke interventies gericht op het gebruik van ROM zijn 
minder relevant. Er is alleen individueel maatwerk nodig in de wijze van uitvoering van ROM als een individuele cliëntsituatie daarom vraagt. De 
implementatie-keuzes van de ggz-organisatie zijn van grote invloed. 

Centrale vraagstelling
Wat zijn ervaringen en wensen van cliënten en naasten met Samen Beslissen en ROM, en in hoeverre vraagt deze aanpak om een generieke, doelgroep 
specifieke of individueel bepaalde wijze van implementatie en toepassing?

Aanbeveling
Voor verdere implementatie van Samen Beslissen is vaardigheid in deze methodische aanpak een belangrijk aandachtspunt. Dit zou een kernvak in het 
initiële curriculum en nascholing van ggz-professionals (zowel artsen, psychologen, verpleegkundigen, agogen etc.) moeten zijn.
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