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Voorwoord
Veel partijen houden zich bezig met uitkomstinformatie en Samen Beslissen. VWS zet, in samenwerking met
onder ander het ZiNL, in op samen beslissen in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Er is veel
onderzoek gedaan naar Samen Beslissen, de effecten ervan en de implementatie. We weten echter nog weinig
over hoe uitkomstinformatie daarbij een rol kan spelen en welk effect dit heeft.
Zorginstituut Nederland heeft gevraagd onderzoek te doen naar succes- & faalfactoren bij de implementatie
van Samen Beslissen, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van uitkomstinformatie hierbij. Ons onderzoek is
opgedeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit een quick review van de reeds bestaande
literatuur en voorbeelden van het gebruik van uitkomstinformatie om samen te beslissen. Het tweede onderdeel
behelst een praktijkgericht actieonderzoek bij twee ziekenhuizen naar de rol van uitkomstinformatie in het
Samen Beslissen proces en welk effect dit heeft.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen van deel 1, de quick literatuur review, samengevat. De
rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel focust op de quick literatuur review waarbij onderscheid
wordt gemaakt naar (1) Samen Beslissen voor een behandeling, (2) de keuze voor een behandelaar en (3) een
vergelijking wordt gemaakt naar de financiële sector waarin consumenten ook geconfronteerd worden met
complexe niet-alledaagse beslissingen.
Samen met Zorginstituut Nederland is besloten de resultaten kort en bondig samen te vatten in onderhavige
rapportage en op te laten tekenen in een infographic. Deze rapportage is met name bedoeld om beleidsmakers
te informeren. In de bijlage vindt u de referenties die gebruikt zijn voor het opstellen van deze rapportage terug.
Er is geen aparte onderzoeksrapportage meer opgesteld.
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Samen Beslissen &
uitkomstinformatie

Toepassingsmogelijkheden van
uitkomstinformatie bij Samen Beslissen

Uitkomstinformatie kan het proces van Samen
Beslissen ondersteunen
• Samen Beslissen vraagt om een transitie waarin de
zorgverlener als gids optreedt bij het maken van een keuze,
de patiënt voorziet van relevante en objectieve informatie
over de behandelmogelijkheden, zij gezamenlijk de
voorkeuren van de patiënt in kaart brengen en een
gezamenlijke beslissing nemen voor de best passende
behandeling.
• Samen Beslissen vindt plaats in het gehele zorgproces. Het
doel ervan is dat patiënten weloverwogen en geïnformeerd
een keuze maken voor hun behandeling.
• De mate waarin Samen Beslissen toegepast wordt, hangt af
van de mate waarin de patiënt betrokken wil worden. Samen
Beslissen is geen trucje dat altijd moet worden toegepast,
maar afhankelijk van de context en de voorkeuren van de
patiënt. In elk gesprek wordt gestreefd naar de dialoog en
wordt gevraagd naar o.m. de voorkeuren en doelen van de
patiënt die worden meegenomen in het advies van de arts.
• (Uitkomst)informatie ondersteunt de zorgverlener en
patiënt bij het maken van de juiste afweging.

De referenties vind je hier

Samen Beslissen vindt plaats door de patiënt actief te betrekken bij het maken van de keuze en
de patiëntvoorkeuren mee te nemen in de afweging
Er zijn door de jaren heen meerdere stappenplannen ontwikkeld om Samen Beslissen toe te passen in de praktijk. We
sluiten aan bij het model van Stiggelbout et al (2015) dat uitgaat van vier opeenvolgende stappen die worden
toegepast. Belangrijk is dat dit geen statische stappen zijn en dat het model aangepast kan worden aan de situatie
en doelgroep. Vilans heeft het model bijvoorbeeld aangepast aan kwetsbare ouderen en heeft daarbij enkele
stappen aan het model toegevoegd om de behoeften en wensen van ouderen beter in kaart te brengen.
Option
talk*
Opties uitleggen

1. Duidelijk maken aan
patiënt dat er een
keuze is en dat de
mening van de patiënt
belangrijk is hierbij
Keuze

2. Zorgverlener
legt verschillende
behandelopties
met voor- en
nadelen uit

Besluit nemen

3. Zorgverlener en
patiënt
bespreken de
voorkeuren van
de patiënt
Voorkeuren
bespreken

Team
talk*
De referenties vind je hier

4. Integreer kennis
en voorkeuren om
gezamenlijk tot
besluit te komen

Decision
talk*
* Gebaseerd op het 3-talk model van Elwyn (2017)

Voor optimale patiëntenzorg is het integreren van
patiëntvoorkeuren met clinical expertise en
wetenschappelijk bewijs
Door clinical expertise te combineren met evidence based practice
(EBP) en patiënt voorkeuren vergroot de kans op optimale
patiëntenzorg en hoge kwaliteit van leven.
De grondslag van EBP ligt in het baseren van beslissingen op het best
external clinical
evidence (gebaseerd op systematische reviews) en individuele arts
expertise (clinical expertise).

https://guides.mclibrary.duke.edu/ebmtutorial

Ook hier zijn modellen voor ontwikkeld die ingaan op de stappen die
een arts kan nemen om ervoor te zorgen dat zowel EBP, clinical
expertise als patiëntvoorkeuren meegenomen worden bij het maken
van een beslissing.

date evidence. Nor can medicine be practiced without

De referenties vind je hier

-to-

Samen Beslissen heeft een effect op meerdere aspecten en zorgt met name voor meer regie bij
de patiënt

Hoewel bij sommige studies wel een
effect wordt gevonden op kosten en
het aantal behandelingen (minder
invasieve operaties), laten andere
studies geen direct effect zien (no

kennisniveau verhogen 1

Kennis

evidence of effect).

onduidelijk is of Samen
Beslissen interventies een
effect op kosten hebben 4

Dit is met name bewezen voor interventies
die gericht zijn op de patiënt, zoals
keuzehulpen en option grids. Voor training
en educatie van zorgverleners is hier
vooralsnog minder sterk bewijs voor.

Besluitvorming &
assertiviteit

Kosten

Gezondheid en
kwaliteit van leven
geen aantoonbaar bewijs is voor
een effect van Samen Beslissen
interventies op mentale en fysieke
gezondheid en kwaliteit van leven 3

De referenties vind je hier

besluitvormingsproces verbeteren,
spijt rondom de beslissing verlagen en
assertiviteit verhogen 2

Samen Beslissen op wordt (bij voorkeur) toegepast bij
voorkeursgevoelige behandelopties, waardoor een
gezondheidseffect niet direct logisch is. Patiënten worden
niet angstiger of depressiever door Samen Beslissen, ook
lijkt de kwaliteit van leven niet af te nemen. Door
verhoogde therapietrouw zou Samen Beslissen bij kunnen
dragen aan gezondheidswinst. Of Samen Beslissen leidt
tot verhoogde therapietrouw en betere gezondheid is
echter niet in alle gevallen bewezen en is ook moeilijk aan
te tonen (no evidence of effect).

Succesfactoren rondom Samen Beslissen zijn in veel studies in kaart gebracht en geven een
goed overzicht van factoren die van invloed zijn op implementatiesucces
• We geven een overzicht van de belangrijkste succesfactoren rondom Samen Beslissen én van de patiënt en
zorgverlener kenmerken die van invloed zijn op een succesvolle implementatie. We gebruiken hiervoor het model
van Lippitt (1987) om de lessen deelbaar te maken. Dit laat zien dat op meerdere fronten acties benodigd zijn
om tot een succesvolle implementatie te komen.
• De resultaten laten zien dat het belangrijk is dat partijen één heldere visie hebben op Samen Beslissen, wat de
toegevoegde waarde ervan is en wanneer het ingezet moet worden
• Samen Beslissen moet aansluiten bij het primaire werkproces en ondersteund worden door het management
met voldoende tijd, geld en personeel. Ook moet de implementatie niet samenvallen met andere grote
(organisatorische) veranderingen in de instelling.
• Het is verder van belang dat er voldoende informatie voor patiënten is, en dat deze informatie eenduidig is. De
zorgverlener moet de patiënt ook actief informeren en betrekken.
• Zorgverlener en patiëntkenmerken beïnvloeden de mate van succesvolle implementatie.
Succesvolle
implementatie
Visie

Ontbreken
Verwarring
leidt tot:
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Kennis &
vaardigheden

Motivatie

Middelen

Plan

Angst

Weerstand

Frustratie

Chaos

Succesfactoren
Visie

•
•
•
•
•

Kennis &
Vaardigheden

•
Beslissen. Het gaat om het gezamenlijk verkennen van de voorkeuren van de patiënt
•
•
•
•
•
•

Motivatie

Middelen

Zorg voor duidelijke rolmodellen voor zorgverleners
Geef feedback aan zorgverleners en geef hen inzicht in het eigen handelen
Zorg dat zorgverleners controleren of informatie begrepen is
Zorg voor steun van management
Zorg voor een adequate beloning
Geef flexibiliteit in geformuleerde richtlijnen
Schets een realistische verwachting

•
•
•
•

Geef & neem voldoende tijd voor een goed gesprek. Geef patiënt het gevoel dat er tijd is voor het stellen van
vragen
Kijk naar mogelijke aanpassingen in het zorgpad, waarbij ook taken en verantwoordelijkheden kunnen worden
herverdeeld
Bied voldoende financiële middelen en personeel
Bied voldoende informatie gericht op patiënten
Zorg voor een eenduidig aanbod van keuzehulpen en voor eenduidige informatie richting patiënt
Ontwikkel option grids en consultkaarten

•
•
•
•

Stem af wanneer Samen Beslissen ingezet moet worden en in welke mate
Zorg voor het juiste moment van implementatie
Zorg dat het in het zorgproces past
Zorg dat duidelijk is wie welke rol heeft binnen het traject

•
•

Plan

Stel een gedeelde visie over wat men wil bereiken met Samen Beslissen en waarom we Samen Beslissen belangrijk
vinden
Maak duidelijk hoe
Maak duidelijk welke modellen en begrippen worden gehanteerd
Zorg dat Samen Beslissen onderdeel van de cultuur wordt

Zowel arts- als patiënt kenmerken en vaardigheden hebben impact op de mate waarin Samen
Beslissen succesvol wordt toegepast. Het is belangrijk hiervan bewust te zijn.
Deze kenmerken maken Samen Beslissen makkelijker:

In staat
keuzehulpmiddelen te
gebruiken

Bewust van
keuzemogelijkheden

Voelt zich niet
bezwaard om vragen
te stellen

Al eerder
geconfronteerd met
een keuzeproces

Hoge gezondheidsvaardigheden

Gelijkwaardige
relatie met arts

Voelt steun van
management

Staat open voor
feedback

Kan voorkeuren uiten
Schat eigen
handelen goed in

Jongere patiënten
(<60 jaar)

Steun van
thuissituatie

Autochtone
patiënten

Hoog
opleidingsniveau

Minder comorbiditeiten
(relatief goede
gezondheid)

Bereidt consult goed
voor

Positieve houding
t.o.v. Samen
Beslissen

Rolmodellen in
nabijheid

Neemt voldoende tijd
voor het gesprek

Heeft voldoende
hulpmiddelen ter
beschikking

Uitkomstinformatie kan zorgverleners en patiënten ondersteunen om samen te beslissen.
• Bij zowel het bespreken van de voor- en nadelen van de behandeling als het bepalen van de voorkeuren, is
uitkomstinformatie van belang.
• Uitkomstinformatie, al dan niet gepersonaliseerd, ondersteunt de zorgverlener in het inzichtelijk maken van de vooren nadelen en effecten van de behandeling.
• Dit geldt zowel voor klinische uitkomstdata, persoonskenmerken als patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten
(PROMs).
• Hoe meer gepersonaliseerde informatie beschikbaar, hoe beter de impact van de behandeling inzichtelijk kan
worden gemaakt.
• Bij het bepalen van de eigen voorkeuren (stap 3) kan het helpen om inzicht te hebben in welke uitkomsten voor de
patiënt belangrijk zijn en wat patiënten in een vergelijkbare situatie ervaren hebben.
• Het inzichtelijk maken van uitkomsten in keuzehulpen en in de spreekkamer via dashboards ondersteunt de
gezamenlijke besluitvorming.
Rol voor
uitkomstinformatie

De referenties vind je hier

Uitkomstinformatie alleen is echter niet voldoende voor
een succesvolle implementatie.
• Beschikbaar onderzoek richt zich (nog) niet specifiek op impact
van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen.

• Het gebruik van PROMs in de spreekkamer vergroot de
betrokkenheid van patiënten en draagt bij aan gedeelde
besluitvorming. In deze onderzoeken wordt, parallel aan de
bevindingen bij Samen Beslissen, geen (bewezen) effect gevonden
op gezondheidsuitkomsten en/of kosten (no evidence of effect).
• De succes- en faalfactoren bij de implementatie van PROMs zijn
gelijkend aan die rondom de implementatie van Samen Beslissen.
Ook hier zijn een gedeelde visie, motivatie bij zowel zorgverlener als
patiënt en integratie in het zorgproces van belang.
• Er zijn veel lopende initiatieven die onderzoek doen naar het
toepassen van (patiënt gerapporteerde) uitkomstinformatie in de
spreekkamer.
• Hoewel uitkomsten gezamenlijke besluitvorming ondersteunen,
neemt het toevoegen van uitkomsten de succes- en faalfactoren
niet volledig weg. Uitkomstinformatie kan wel bijdragen aan de
motivatie van artsen en patiënten om gedeelde besluitvorming toe
te passen. Daarnaast biedt het beter inzicht in de voor- en nadelen
op individueel patiëntniveau van een bepaalde behandeling.
De referenties vind je hier

16 projecten
gesubsidieerd in het
kader van Thema
2018:

Gebruik van
uitkomstinformatie
voor Samen Beslissen

Trajecten gericht op uitkomstinformatie
voor Samen Beslissen binnen de
Subsidieregeling 2018 van Zorginstituut
Nederland

Interventies gericht op succesvolle implementatie van Samen Beslissen richten zich op:

(1) ontwikkeling kennis en kunde van zorgverleners, (2) patiëntactivatie en opleiding en (3) ondersteuning van het
beslisproces o.b.v. uitkomstinformatie

• We zien veel initiatieven, deels landelijk maar ook veel lokaal. Er is momenteel geen eenduidig overzicht beschikbaar
van lopende trajecten en resultaten.
• Er worden veel trajecten met subsidiegelden gefinancierd vanuit VWS, ZiNL en ZonMW. Hieronder laten we enkele
voorbeelden zien. Type interventies sluiten aan bij internationale literatuur

Ontwikkeling kennis en kunde
zorgverleners
Trainingen en
opleiding in GGZ

Beslist Samen

Patiëntactivatie en opleiding

Ondersteuning m.b.v.
uitkomstinformatie

Ontwikkeling
keuzehulpen

Ontwikkeling
dashboards met
patiëntinformatie over
uitkomsten

Initiatief van 10
ziekenhuizen en 2
om Samen Beslissen te
bevorderen
Ontwikkelingen
consultkaarten

Opleiding en e-learning
zorgverleners
Lessen tot
implementatie
Samen Beslissen

Websites met
informatie

Campagne
verstandig kiezen

ADappt

U-PREVENT

Predictiemodellen o.b.v.
PULSE
uitkomst-informatie
op individueel
patiëntniveau

Waar staan we nu m.b.t. een succesvolle implementatie van Samen Beslissen?
Uit recente overzichtsrapportages* blijkt dat er nog steeds knelpunten zijn die een succesvolle
implementatie belemmeren, maar op veel vlakken wordt gewerkt aan oplossingen

Kennis &
vaardigheden

Visie

• Consensus over
wat Samen
Beslissen inhoudt
mist
• Ontbreken
eenduidige taal

•

Motivatie

• Gebrek aan kennis
•
• Gebruik aan vaardigheden
• Overschatting eigen
•
handelen
• Groot, maar geen
coherent aanbod van
keuzehulpen
• Mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden
hebben moeite met
begrijpen van beschikbare
informatie

Onvoldoende
steun
Gebrek aan
rolmodellen

Middelen

• Beperkte tijd
• Beperkte
financiering

Plan

• Beperkte tijd
• Beperkte structurele
financiering
• Geen afgestemde
afspraken over
gebruik
instrumenten en
aanpak

Er zijn wel veel initiatieven die bijdragen aan het oplossen van deze knelpunten:
•
Subsidies (ZonMW, ZiNL, VWS) gericht op het gebruik van uitkomstinformatie
•
•
Ontwikkeling keuzehulpen, option grids en consultkaarten
•
Focus op Samen Beslissen in inkoopbeleid verzekeraars
•
Trainingen en opleidingen rondom Samen Beslissen voor artsen

* o.a. Ter Haaft et al (2016), van Baalen et al (2018), Veenendaal et al (2015, 2018), van der Weijden et al (2015), Stiggelbout et al (2015)

Uitkomstinformatie
en de keuze voor een
behandelaar

Mensen geven aan dat
uitkomstinformatie een
belangrijke keuzefactor vormt bij
keuze voor zorgaanbieder

In de praktijk blijkt dat patiënten met name o.b.v.
afstand en advies van de huisarts een keuze
maken voor een zorgaanbieder
Patiëntkenmerken spelen een
belangrijke rol bij in hoeverre
mensen actief kiezen
De presentatie van
uitkomstinformatie bepaalt de
mate van het gebruik ervan
Er zijn wel veel initiatieven waarin
(uitkomst)informatie gepresenteerd wordt en
waarin patiënten bewust worden gemaakt van
verschillen tussen aanbieders

(Uitkomst)informatie heeft nog maar een
beperkte invloed op het keuzegedrag

Voorlichting
Afspraken

Bejegening
Informatie
voorziening

• Patiënten geven aan dat (uitkomst)informatie een
belangrijke factor is bij het kiezen voor een
zorgaanbieder.

Vakbekwaamheid

Deskundigheid

Zorguitkomsten
Ervaringen

Samenwerking
Bereikbaarheid &
toegankelijkheid

De referenties vind je hier

Onderzoek laat zien dat zorguitkomsten en
ervaringen als belangrijk worden ervaren bij de
keuze voor een zorgaanbieder

Veiligheid

• Naast uitkomsten, vinden patiënten ook andere
factoren belangrijk, bijvoorbeeld bejegening,
aanbod van zorg en bereikbaarheid.
• Structuur- en proces indicatoren, die iets zeggen
over de beschikbare faciliteiten en het proces
rondom de geleverde zorg, worden vaak belangijker
gevonden dan uitkomstindicatoren.

Een actieve keuze wordt echter nog maar
beperkt gemaakt

70% van de mensen kiest niet actief
voor een zorgaanbieder

• Patiënten vertrouwen nog altijd het meest op het
advies van de huisarts, familie en vrienden, en
eerdere ervaringen en in veel mindere mate op
vergelijkingswebsites.
• Beperkt percentage van de verzekerden maakt een
actieve keuze (13%). 87% van de patiënten kiest
niet actief.
• We zien hierbij ook een verschil tussen wat mensen
zeggen te doen (kiezen o.b.v. uitkomsten) en wat ze
doen (niet actief kiezen en advies huisarts opvolgen).

Bron: Victoor & Rademakers 2015

Keuze wordt gebaseerd op advies huisarts

• Patiënten worden vaak pas actief als ze nog geen
relatie met de zorgaanbieder hebben, als ze een
slechte ervaring hebben gehad of wanneer ze actief
de mogelijkheid hebben om een keuze te maken.

De referenties vind je hier

Bron: Reitsma et al 2012

Het maken van een actieve keuze voor een behandelaar hangt samen met (persoons)kenmerken
van de patiënt

•

Met name jonge, hoogopgeleide mensen die
kwaliteitsverschillen zien cq. verwachten kiezen
actief op basis van beschikbare informatie.

•
(de aanbieder met wie ze al bekend zijn).
•

Daarnaast zien we ook dat het beschikbaar zijn
van voldoende alternatieven het maken van een
actieve keuze vergemakkelijkt.

•

Ook de mate waarin de huisarts het maken van
een keuze ondersteunt is van invloed. Er zijn
hierin verschillen tussen huisartsen die leiden tot
een verschil in de mate waarin patiënten
betrokken worden bij de verwijzing.

•

Patiënten die de diagnose weten, maken ook een
actievere keuze dan patiënten die worden
doorverwezen voor diagnosestelling.

De referenties vind je hier

Achtergrondkenmerken
+ Jong
+ Hoogopgeleid

Situatie/loyaliteit
+ Slechte ervaringen met
arts/instelling

+ Impactvoller zorgtraject

- Gewend aan arts/instelling
- Vertrouwen in advies
(huis)arts
- Geen logisch moment om van
zorgverlener te wisselen

Persoons typeringen

Omgevingsfactoren

+ Hoge
gezondheidsvaardigheden

+ Voldoende alternatieven
beschikbaar in de buurt

+ De beste zorg willen

+ Het bekend zijn van de
diagnose

+ Hoger inkomen
+ Hoge algehele en mentale
gezondheid

+ Kwaliteitsverschillen zien e/o
verwachten
- Niet van verandering houden

- Korte afstand tot
zorginstelling

- Twijfel over juistheid van
kwaliteitsinformatie

- Gebrek aan alternatieven in
de buurt

+ stimulerende kenmerken - remmende kenmerken

Overzichtelijk en begrijpelijk presenteren van informatie draagt bij aan het gebruik van
informatie bij de keuze voor een zorgaanbieder
• Door informatie overzichtelijk en begrijpelijk te
presenteren, wordt het makkelijker om deze informatie
mee te nemen in het keuzeproces. Handleidingen
hiervoor zijn beschikbaar (Damman et al, 2015).
• Patiëntactivatie en het verhogen van
gezondheidsvaardigheden hebben positief effect op
de mate waarin patiënten een actieve keuze maken.
Daarnaast is ook het gezamenlijk ontwikkelen van
uitkomstindicatoren hierbij van belang.
• Patiënten vinden het lastig om informatie goed te
gebruiken bij het kiezen.
• Barrières liggen zowel in de complexiteit en
hoeveelheid van de informatie, het ontbreken van
gezondheidsvaardigheden om deze informatie goed
te begrijpen en gebruiken en de manier waarop de
informatie gepresenteerd wordt.

De referenties vind je hier

Beperk hoeveelheid
& complexiteit

Geef duidelijke
context

Geef uitleg en voeg
leeswijzers toe

Vertaal naar
betekenisvolle
informatie

Patiënten worden via verschillende initiatieven geïnformeerd over aanbod,
kwaliteit en vergoeding en gestimuleerd een actieve keuze te maken

Vergelijken en
waarderen van
aanbieders

Verschillende campagnes
richten zich op
bewustwording en
activeren van patiënten
Vanuit de overheid,
worden landelijk
verplichte (kwaliteits)
indicatoren verzameld

Aanbieders geven steeds
meer inzicht in de
kwaliteit van de
geleverde zorg

NVZ
kwaliteitsvenster
revalidatie

3 goede vragen
Begin een goed
gesprek

Verstandig Kiezen

Zorginzicht.nl

Informatie over
kwaliteit van
zorg,
aandoeningen
en
behandelingen

Informatie over
klachten en
aandoeningen

kiezenindeGGZ.nl

Vergelijken van
GGZ aanbieders
en informatie
over klachten
en
behandelopties

Ziekenhuischeck.nl

Cijfers over
kwaliteit van
zorg van
ziekenhuizen

Ziekenhuis keuze
voor kankerbehandeling o.b.v.
uitkomstinformatie

Patiëntinformatie over
aandoeningen en
mogelijke
aanbieders

Vergelijken van
aanbieders

Ook internationaal
zijn er veel
voorbeelden
rondom
patiëntactivatie en
keuze voor een
zorgaanbieder

Uitkomstinformatie en informatie over kwaliteit van
zorg hebben slechts beperkt effect op de keuze
• Het (online) beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie
over zorgaanbieders heeft geen of weinig effect op het
zorggebruik van patiënten, op besluiten die zorgaanbieders
maken of op de kwaliteit van de zorg.

• Kwaliteitsinformatie speelt daarnaast een minimale rol bij
het verwijzen van patiënten naar een zorgaanbieder.
Persoonlijk contact en ervaringen spelen hierbij wel een
belangrijke rol.
• Hoewel patiënten zeggen uitkomsten belangrijk te vinden,
vindt de daadwerkelijke keuze met name plaats o.b.v. andere
factoren zoals service, wachttijden en beschikbaarheid van
nieuwe technologieën. We zien dat deze factoren een rol
spelen in de keuze voor een zorgaanbieder.
• PROMs lijken een grotere impact te hebben op de keuze
voor een ziekenhuis, dan klinische maten zoals mortaliteit en
heropnames.

De referenties vind je hier

Figuur proefschrift N. Ketelaar (2015)

Choosing healthcare providers. Healthcare consumers use
of comparative performance information

Hoe wordt in andere
sectoren samen
besloten?

* We hebben ons hier, in overleg met de opdrachtgever, beperkt tot
informatie uit de financiële sector. Dit betreft o.a. keuzes voor
hypotheken, pensioenen e.d. Dit betreft geen volledige literatuur review.

Lessen uit financiële sector bij het maken van financiële
beslissingen*
!
• Gezondheidsvaardigheden zijn de mate waarin iemand
informatie over de gezondheidszorg kan verkrijgen, lezen en
financial
literacy
• Inzichten over de financiële sector kunnen interessant zijn
om te projecteren naar de gezondheidssector, omdat het in
beide sectoren vaak complexe en impactvolle besluiten
betreft
• Algemene financiële voorlichting leidt niet direct tot betere
financiële besluiten (mogelijk doordat de kennis niet direct
gebruikt wordt en wegzakt met tijd, en lagere motivatie)
• Aanbevolen wordt om voorlichting aan te bieden op het
moment van de beslissing zodat de kennis direct toegepast
kan worden en de motivatie van cliënten hoger is

Factoren die leiden tot betere
financiële beslissingen

literacy

gecijferdheid

(Werk)ervaring met financiële sector
Hogere leeftijd (hangt mogelijk
Motivatie om complexe problemen
aan te pakken
Goed cognitief functioneren
Toegang tot financieel advies

Deze inzichten komen overeen met de bevindingen rondom
Samen Beslissen waarbij patiënt activatie en opleiding met
name van invloed is op het kennisniveau en betrokkenheid,
maar in mindere mate op de uitkomst

De referenties vind je hier

Minder negatieve emoties
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