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In opdracht van het Zorginstituut Nederland hebben we het afgelopen halfjaar 
onderzoek gedaan naar de rol van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen en de 
wijze waarop Samen Beslissen plaatsvindt in twee praktijksituaties. Ten eerste is 
een verkennende literatuurstudie gedaan om inzicht te krijgen in wat bekend is 
over Samen Beslissen. Vervolgens is een praktijkgericht etnografisch onderzoek 
uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe dit vorm krijgt in de praktijk van zorgverle-
ning.  

De literatuurstudie laat zien dat Samen Beslissen gaat om een proces van geza-
menlijke besluitvorming door zorgverlener, patiënt en eventuele naasten. De pa-
tiënt is daarbij voorzien van relevante en objectieve informatie over de behan-
delmogelijkheden en de zorgverlener is op de hoogte van de behandelvoorkeuren 
van de patiënt, zodat gezamenlijk de best passende behandeling gekozen kan 
worden. (Uitkomst)informatie zou zorgverleners en patiënten kunnen ondersteu-
nen bij het maken van de juiste afweging.  

Samen Beslissen heeft effect op zowel de assertiviteit als het kennisniveau van 
de patiënt en dat patiënten tevredener zijn met het besluitvormingsproces en 
minder spijt ervaren over de gemaakte beslissing. Samen Beslissen leidt (nog) 
niet tot een aantoonbaar effect op kwaliteit van leven, gezondheid en kosten. 
Deze effecten zijn echter ook lastig aan te tonen, en bovendien wordt Samen 
Beslissen niet primair ingezet om kosten te verlagen of gezondheid te verhogen, 
maar met name om de patiënt meer te betrekken in het besluitvormingsproces. 
Uit onderzoek blijkt tevens dat Samen Beslissen niet zonder slag of stoot wordt 
geïmplementeerd. Vaak blijkt er onduidelijkheid te zijn over wat er exact verstaan 
wordt onder Samen Beslissen. Daarnaast is er een gebrek aan rolmodellen en 
steun vanuit de organisatie om Samen Beslissen te implementeren. De kennis, 
vaardigheden, (passieve) houding en het gedrag van patiënten sluit niet altijd 
aan bij Samen Beslissen. Artsen overschatten vaak hun eigen kunnen tijdens het 
besluitvormingsgesprek waardoor arts en patiënt verschillen in hun beleving 
rondom het toepassen van Samen Beslissen. Er worden tools ontwikkeld om zo-
wel arts als patiënt te ondersteunen bij Samen Beslissen. Tijd en ruimte om Sa-
men te Beslissen is er niet altijd en er is niet altijd (afdoende) financiering en een 
vastomlijnd plan. Toch zijn er steeds meer initiatieven gericht op Samen Beslis-
sen. Uit de literatuur blijkt ook dat uitkomstinformatie Samen Beslissen kan on-
dersteunen en de implementatie mogelijk kan versnellen. Er is echter nog maar 
beperkt onderzoek naar de impact die uitkomstinformatie heeft op Samen Be-
slissen. 

We hebben op basis van een kleinschalig, praktijkgericht etnografisch onderzoek 
bij twee ziekenhuizen in kaart gebracht op welke wijze Samen Beslissen op dit 
moment plaatsvindt en wat de rol van uitkomstinformatie hierbij is. In beide ca-
sussen waren artsen actief bezig met Samen Beslissen. Ze gebruikten hierbij zo-
wel de wensen en doelen van de patiënt, richtlijnen, standaarden, 
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wetenschappelijk onderzoek, hun ervaring en expertise als klinische uitkomstin-
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten werden 

wel verzameld, maar niet gebruikt in de spreekkamer en ook niet teruggekoppeld 
naar de patiënt. Op basis van deze input bespraken artsen met patiënten de ver-
schillende behandelopties, waarbij z
mag u verwachten van een behandeloptie). Artsen gaven expliciet aan dat pati-
enten een keuze hebben bij de start van de behandeling. 

Artsen hadden niet altijd voldoende tijd om de gesprekken te voeren en beschik-
ten niet over patiënt- ient-like- uitkomstinformatie 
en hulpmiddelen om de beschikbare informatie op een eenduidige manier te be-
spreken met patiënten. Daarnaast was er nog steeds sprake van een machtson-
gelijkheid tussen arts en patiënt en werd deze niet per se opgelost door Samen 
Beslissen. Juist in het proces van het bieden en interpreteren van informatie over 
de behandelopties en het samenbrengen van de wensen en doelen van de patiënt 
met de verschillende behandelmogelijkheden bleken patiënten sterk afhankelijk 
van (de acties van) de arts. Desalniettemin bleken zowel patiënten als artsen in 
beide casussen tevreden met deze rolverdeling. 

Op basis van het onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd. 
Allereerst is het belangrijk dat het concept Samen Beslissen aan blijft sluiten bij 
de praktijk zodat er een gedragen visie ontstaat wat kan bijdragen aan de im-
plementatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het idee dat Samen Beslissen moet lei-
den tot minder machtsongelijkheid tussen arts en patiënt, terwijl we in de praktijk 
zien dat dit niet per se een belemmering vormt voor arts noch patiënt. Implemen-
tatie lijkt gefaciliteerd te worden wanneer Samen Beslissen de bestaande prak-
tijk verder kan ondersteunen. Het is van belang dat zorgverleners Samen Beslis-
sen kunnen inpassen in hun eigen werkwijze en professionele identiteit en het niet 

 Daarom adviseren wij de arts beter in staat te 
stellen om de patiënt mee te nemen in gezamenlijke besluitvorming. We ver-
wachten op basis van onze bevindingen meer effect van investeren in de rol van 
de zorgverlener en de mogelijkheden binnen het zorgproces en de organisatie-
context dan van een focus op de activering van de patiënt. Wanneer de zorgver-
lener informatie aan de patiënt aanbiedt is het belangrijk om ondersteuning te 
bieden bij de interpretatie, het schetsen van de juiste context en het bij elkaar 
brengen van de wensen en doelen van patiënten met de beschikbare informatie. 
Als laatste is het belangrijk dat de arts de juiste middelen ter beschikking heeft 
(waaronder tijd voor het gesprek, eenduidige (uitkomst)informatie, de mogelijk-
heid het beslisproces uit te smeren over meerdere gesprekken), maar dat mid-
delen geen doel op zich worden. Middelen zijn alleen relevant als ze het proces 
ondersteunen. 
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1  

1.1  

In de Nederlandse gezondheidszorg is veel aandacht voor het beleidsconcept 
Samen Beslissen gaat over het proces waarbij een keuze ge-

maakt wordt door de patiënt, naasten, of beiden, samen met een of meerdere 
zorgverleners (Légaré et al., 2018). Samen Beslissen weerspiegelt de transitie van 

traditionele paternalist naar een gids die de patiënt van re-
levante en objectieve informatie voorziet, de waarden en voorkeuren van de pa-
tiënt uitdiept en samen met hem of haar beslist over de voor hem of haar meest 

 (Van Der Weijden, Van Bodgeom-Vos and Stiggelbout, 
2015, pg 3). De nadruk ligt hierbij niet op de uiteindelijke beslissing die gemaakt 
wordt, maar juist het proces dat naar de beslissing toewerkt. Het doel is dat pa-
tiënten betrokken worden bij hun eigen zorg en de keuzes die ze hebben, dat pa-
tiënten de ruimte krijgen om te reflecteren op wat belangrijk is in hun leven en de 
mogelijkheid hebben om een actieve rol te spelen in beslissingen rondom hun ge-
zondheid. Hiermee worden traditionele zorgverlener-patiënt gezagsverhoudin-
gen doorbroken.  

Het Zorginstituut heeft onder meer in de hernieuwde versie van het toetsingska-
der (Zorginstituut Nederland, 2018), Samen Beslissen opgenomen als een van de 
criteria waaraan een kwaliteitsstandaard moet voldoen. Dit houdt in dat de kwa-
liteitsstandaard  bevat voor het proces van Samen Beslis-
sen en het gebruik van eventueel bijbehorende beslis ondersteunende instru-

(Zorginstituut Nederland, 2018, pg 13). Ook vanuit het 

om Samen Beslissen te implementeren in de praktijk. 

Samen Beslissen zou een positief effect hebben op de kwaliteit en kosten van de 
zorg en het besluitvormingsproces. Daarnaast wordt tegenwoordig erkend dat 
uitkomstinformatie een centrale rol zou kunnen spelen in de implementatie van 
Samen Beslissen: wanneer voldoende uitkomstinformatie wordt gedeeld met pa-
tiënten, worden patiënten beter ondersteund om een geschikte keuze te maken 
over hun behandeling. Er is echter minder bekend over hoe de rol van (uitkomst-
)informatie uitwerkt in de dagelijkse praktijk van Samen Beslissen.  

Het onderzoek dat is uitgevoerd probeert inzicht te geven in hoe Samen Beslis-
sen uitwerkt in de praktijk. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de rol van 
uitkomstinformatie bij Samen Beslissen. Daarnaast wordt inzicht geboden in de 
bevorderende en belemmerende factoren van Samen Beslissen.  
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1.2  

Om een goed beeld te vormen van de werking en uitwerking van Samen Beslissen 
in de behandelkamer, voor zorgverleners en patiënten en hoe (uitkomst)informa-
tie hierbij een rol kan spelen, zijn twee praktijkstudies uitgevoerd in verschillende 
contexten. Binnen deze twee studies is de onderstaande onderzoeksvraag on-
derzocht: 

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren van Samen Beslissen in de 
praktijk, en wat is de rol van uitkomstinformatie hierbij?  

Hierbij zijn de volgende sub-vragen geformuleerd: 

1. Op welke wijze vinden beslisgesprekken plaats in de praktijk en welke 
uitkomstinformatie wordt hierbij gebruikt? 

2. Welke relationele factoren in de interactie tussen de patiënt en 
zorgverlener beïnvloeden de uitkomsten van Samen Beslissen? 

3. Welke organisatorische en contextuele factoren beïnvloeden de 
uitkomsten van Samen Beslissen? 

4. Op welke wijze kan de toepassing van de principes van Samen Beslissen 
verder worden gestimuleerd in de dagelijkse zorgpraktijk?  

1.3  

Dit rapport is een verslag van deze twee praktijkstudies, een op de afdeling vaat-
chirurgie in een academisch ziekenhuis, de ander op de afdeling bariatrische chi-
rurgie in een topklinisch ziekenhuis. Hoofdstuk 2 geeft een korte reflectie op de 
literatuur over Samen Beslissen en de rol van uitkomstinformatie hierbij. Hoofd-
stuk 3 geeft een toelichting op de onderzoeksaanpak en beschrijft de twee on-
derzochte casussen. In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten en in hoofdstuk 
5 en 6 sluiten we af met conclusies en aanbevelingen over de verdere inzet van 
Samen Beslissen. Van het onderzoek zijn ook drie praatplaten opgesteld die zijn 
opgenomen in de bijlage van de rapportage. 
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2  

Naast het praktijkonderzoek is een korte literatuurstudie uitgevoerd naar het 
proces van Samen Beslissen, het effect van Samen Beslissen, de belemmerende 
en bevorderende factoren en de mate waarin uitkomstinformatie een rol speelt 
bij de implementatie van Samen Beslissen. De bevindingen hiervan zijn samen-
gevat in een afzonderlijke praatplaat.1 In deze paragraaf geven we de belangrijk-
ste bevindingen weer, die het uitgangspunt vormen voor het uitgevoerde prak-
tijkgerichte onderzoek. 

2.1  

Samen Beslissen draait om het proces waarbij een zorgverlener en patiënt tot 
een gezamenlijke beslissing komen. Samen Beslissen heeft als primaire doelstel-
ling de patiënt te informeren en zijn voorkeuren een grotere rol te laten spelen in 
de afweging die genomen wordt. Hierbij is het van belang dat een dialoog op 
gang wordt gebracht tussen de betrokken partijen, die aansluit bij de situatie en 
wensen van de patiënt en zorgverlener (Stiggelbout, Pieterse, & De Haes, 2015). 
Echter, de wijze waarop Samen Beslissen tot uiting komt is afhankelijk van ver-
schillende factoren. Zo is de intensiteit waarmee Samen Beslissen wordt toege-
past afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, de context waarin de partijen 
zich bevinden en de fases van de behandeling (cq. het consult) (Bieber et al., 2018; 
Van Der Weijden et al., 2015).  

De afgelopen jaren zijn er diverse modellen ontwikkeld die de stappen van het 
Samen Beslissen beschrijven, variërend van drie tot en met negen stappen(Stig-
gelbout et al., 2015). Een veelgebruikt model in Nederland is het model van Stig-
gelbout et al. (2015). Zij onderscheiden vier stappen: 

Figuur 1 Stappen in het proces van Samen Beslissen 

 

                                                 
 

1 Zie bijlage 1 voor de praatplaten en bijlage 2 voor de beknopte onderzoeksrapportage van de literatuurstudie 
naar de effecten van Samen Beslissen. 
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2.2  

In verschillende onderzoeken is de impact van Samen Beslissen onderzocht. De 
resultaten laten zien dat het toepassen van de principes van Samen Beslissen 
met name een positief effect heeft op de mate waarin patiënten geïnformeerd 
zijn over de te volgen behandeling. Daarnaast leidt Samen Beslissen tot minder 
spijt van de genomen beslissing. (Coxeter, Cb, Mcgregor, Em, & Tc, 2015; Joosten 
et al., 2008; Légaré et al., 2018; Shay & Lafata, 2015; Stacey et al., 2017; Wyatt et 
al., 2015; Zdenkowski, Butow, Tesson, & Boyle, 2016). Hierbij lijkt met name de 
inzet van keuzehulpmiddelen om patiënten te ondersteunen bij het nemen van de 
beslissing een positief effect te hebben. Zo verhogen keuzehulpmiddelen het 
kennisniveau van de patiënt (Légaré, Ratté, Gravel, & Graham, 2008; Stacey et 
al., 2017; Zdenkowski et al., 2016) leiden keuzehulpen tot een meer accurate in-

sertiviteit van de patiënt tijdens het besluitproces (Knops, Legemate, Goossens, 
Bossuyt, & Ubbink, 2013; Stacey et al., 2017).  

Op de kosten en uitkomsten van zorg wordt nog geen (bewezen) effect gevon-
den(Légaré et al., 2018). Zo blijft het onduidelijk of Samen Beslissen leidt tot een 
verlaging van de zorgkosten of leidt tot een toename in de mate waarin patiën-
ten zich aan het behandelplan houden (Coxeter et al., 2015; Légaré et al., 2018; 
Stacey et al., 2017).  

Verder lijkt Samen Beslissen geen direct effect op fysieke en mentale gezond-
heidsuitkomsten en kwaliteit van leven te hebben(Duncan, Best, & Hagen, 2010; 
Knops et al., 2013; Légaré et al., 2018; Stacey et al., 2017). Hoewel Samen Beslis-
sen mogelijk een impact kan hebben op deze parameters, ligt het directe effect 
van Samen Beslissen meer op de mate van geïnformeerdheid en de tevredenheid 
met de beslissing (ter Haaft & van Veenendaal, 2016). 

2.3 

 

Verder heeft onderzoek zich gericht op de implementatie van Samen Beslissen 
in de praktijk. Op het niveau van de patiënt, arts en organisatie zijn er factoren 
die de implementatie belemmeren. Patiënten beseffen onder andere niet altijd 
dat er meer dan één behandelkeuze is, weten niet dat zij mee mogen beslissen 
over de te volgen behandeling, of het ontbeert hen aan gezondheidsvaardighe-
den om samen te beslissen (Van Der Weijden et al., 2015). Daarnaast hangt Sa-
men Beslissen ook sterk af van de mate waarin de patiënt betrokken wil worden 
bij de beslissing.  

Op het niveau van de arts zijn de houding (weerstand), het gebrek aan inzicht in 
verschillen in preferenties tussen patiënten, gebrek aan vaardigheden en kennis, 
het overschatten van het eigen handelen en een gebrek aan tijd en geld 



          

10/46 

belemmerende factoren van Samen Beslissen (o.a. Gravel, Légaré, & Graham, 
2006; Légaré et al., 2008; ter Haaft & van Veenendaal, 2016; Van Der Weijden et 
al., 2015). 

Daarnaast zijn op organisatorisch niveau een gebrek aan rolmodellen, steun van 
het management, onvoldoende tijd en financiële middelen factoren die Samen 
Beslissen belemmeren. Verder lijkt toegang tot goede informatie Samen Beslis-
sen te kunnen stimuleren. De toepassing van Samen Beslissen vraagt dan ook 
om een cultuuromslag in de gehele organisatie. (Faber, Harmsen, van den Burg, & 
van der Weijden, 2013; ter Haaft & van Veenendaal, 2016).  

2.4  

Het gebruik van uitkomstinformatie, al dan niet gepersonaliseerd, kan 
zorgverleners ondersteunen in het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen en 

de patiënt (Annapureddy, Devilliers, & Jolly, 2016; Jayadevappa et al., 2017). 
Daarnaast kan met behulp van uitkomstinformatie aan patiënten duidelijk 
worden gemaakt wat andere patiënten in een vergelijkbare situatie hebben 
ervaren (patients-like-me). Het gebruik van klinische uitkomstdata, 
persoonskenmerken en patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) kan 
Samen Beslissen mogelijk ondersteunen.  

Waar weinig inzicht is in de impact van het gebruik van uitkomstinformatie op 
Samen Beslissen, is wel onderzoek gedaan naar het effect van PROMs in de 
spreekkamer. Het gebruik van PROMs lijkt verschillende effecten te hebben. Zo 
lijkt de inzet van PROMs in de spreekkamer de betrokkenheid van de patiënt te 
vergroten en bij te dragen aan gedeelde besluitvorming (Chen, Ou, & Hollis, 2013; 
Holmes, Lewith, Newell, Field, & Bishop, 2017; Lavallee et al., 2016; Van Linden Van 
Den Heuvell, Van Zuuren, Wells, Van Der Laan, & Reintsema, 2017). Wel moet 
hierbij worden vermeld dat het gebruik van PROMs met name invloed heeft op de 
mate van betrokkenheid van de patiënt (o.a. begrip, vertrouwen en tevredenheid) 
en de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt, maar dat er nog geen 
(bewezen) effecten zijn gevonden betreffende gezondheidsuitkomsten en 
patiëntgedrag (Van de Glind, Bakker-Jacobs, Triemstra, De Boer, & Van der 
Wees, 2018). 

Hoewel uitkomstinformatie gezamenlijke besluitvorming dus kan ondersteunen, 
neemt het toevoegen van uitkomstinformatie de benoemde faalfactoren nog 
niet volledig weg. Uitkomstinformatie lijkt wel bij te dragen aan de motivatie van 
zorgverleners en patiënten om gedeelde besluitvorming toe te passen. 
Daarnaast biedt uitkomstinformatie beter inzicht in de voor- en nadelen van een 
bepaalde behandeling op individueel patiëntniveau.  

Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de dagelijkse praktijk rondom Samen 
Beslissen en onderzoeken we in hoeverre uitkomstinformatie gebruikt wordt in de 
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spreekkamer en welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn rondom 
de implementatie van Samen Beslissen. 
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3  

3.1  

Van januari 2019 tot en met april 2019 zijn twee casusstudies uitgevoerd die, 
hoewel relatief kort qua duur en bescheiden van opzet, een inkijkje geven in de 
alledaagse praktijk van Samen Beslissen en een indruk geven van de wijze 
waarop zorgverleners en patiënten Samen Beslissen ervaren en het effect van 
dit initiatief op de relatie en de interactie tussen de zorgverlener en de patiënt.  

De twee onderzoeken betroffen een praktijkgericht etnografisch actieonderzoek 
(Ybema et al. 2009). Kenmerkend voor dit type onderzoek is dat de onderzoeker 
dicht op de dagelijkse praktijk kruipt en hierin participeert. Door in de dagelijkse 
praktijk mee te draaien, beoogt de onderzoeker beter inzicht te krijgen in wat zich 
daarin afspeelt en hoe de verschillende betrokken partijen zich tot elkaar ver-
houden. Concreet gezien betekent dit dat de betrokken onderzoekers met de 
verschillende zorgverleners hebben meegelopen tijdens de gesprekken op de poli, 
zodat van dichtbij kon worden bestudeerd hoe de zorgverlener en de patiënt met 
elkaar interacteren en samen tot een beslissing komen. Naast het meelopen op 
de poli hebben de betrokken onderzoekers (korte) gesprekken gevoerd met de 
betrokken zorgverleners en de patiënten, om zodoende te bestuderen hoe zij het 
zorgtraject en het beslisgesprek ervaarden en of zij alle (uitkomst)informatie vol-
doende hebben begrepen. 

De onderzoekers hebben het onderzoek uitgevoerd op de afdeling vaatchirurgie 
van een het academisch ziekenhuis Amsterdam (AMC) (casus 1) en op de afde-
ling bariatrische chirurgie van het topklinisch ziekenhuis Franciscus Gasthuis 
Rotterdam (FG) (casus 2). De data zijn verzameld in de periode januari  april 
2019. In tabel 1 staat per casus weergegeven met wie en hoe vaak de onderzoe-
kers hebben meegelopen en welke informatie is bestudeerd.  

Tabel 1. Overzicht dataverzameling  
 Casus 1: Hart & Vaatziekten  Casus 2: Bariatrische chirurgie  

Observatie van consul-
ten 

• 41 consulten tussen dokter 
en patiënt, waarvan 

• 25 patiënten 70 jaar 
of ouder 

• 6 patiënten tussen 
65 69 jaar 

• 11 patiënten tussen 
45 64 jaar 

• Verschillende typen consul-
ten: 

o.a. intake, follow-up, periodieke 

SDM-gesprekken 
 

• 3 voorlichtings- en groepsbij-
eenkomsten 

• 10 volledige meeloopdagen 
• 6 ochtenden met chi-

rurgen 
• 2 ochtenden + middag 

diëtisten 
• 2 ochtenden met psy-

chologen 
• 5 middagen met inter-

nisten 
• 2 middagen met physi-

cian assistants 
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• 2 middagen met obesitas-ver-
pleegkundigen  

Gesprekken met pati-
enten 

• 37 nagesprekken met patiën-
ten en naasten 

• 15 korte gesprekjes vooraf 
met patiënt en naasten 

• 2 korte telefonische gesprek-
ken met naasten van patiën-
ten (1 vooraf, 1 naderhand) 

 

• 10 interviews met patiënten die 
het volledige traject hebben 
doorlopen 

• Meelopen met 6 patiënten en 
korte gesprekken tussen af-
spraken door 

 

Gesprekken met artsen • Informele gesprekken tussen 
consulten door 

• Nagesprekken met artsen 

• Informele gesprekken tussen 
consulten door 

• Nagesprekken met zorgverle-
ners 

Desk research • Onder andere: Informatiefol-
ders, website vaatchirurgie, 
filmpjes rondom behandelop-
ties 

• Onder andere: Informatiefolders, 
website verschillende fora voor 
bariatrische patiënten, keuze-
hulp bariatrie 

 

3.2  

3.2.1  Casus 1: Vaatchirurgie in een academisch ziekenhuis 
(AMC) 

Het specialisme vaatchirurgie behelst de bloedcirculatie in het menselijk lichaam, 
waarbij vaatchirurgen zich bezighouden met het functioneren van de bloedvaten. 
Zo kan er sprake zijn van een aneurysma, een verwijding of uitstulping van de 
slagader, en wanneer deze scheurt kan men snel komen te overlijden. Ook kunnen 
ernstige vaatproblemen leiden tot het afsterven van bijvoorbeeld een voet. Het 

ling. Vaatproblemen hebben veelal te maken met leefstijl, zoals roken en weinig 
bewegen. Om die reden draait de behandeling bij een vaatprobleem zich in eerste 
instantie veelal om risico management door middel van stoppen met roken, me-
dicatie (cholesterolverlager en bloedverdunners) en looptraining. De staat van de 
bloedvaten wordt in kaart gebracht door radiologen, de vaatchirurgen interpre-
teren de uitkomst van radiologisch onderzoek. Wanneer vaatproblemen dermate 
ernstig worden stapt men over op een operatie. Daarbij kan het gaan over kleine 
of grote behandelingen, met verschillende stervenskansen en verschillende lange 
termijn effecten. 

In deze bestudeerde casus start het zorgpad van vaatchirurgie bij het intakege-
sprek met de vaatchirurg. Dit komt over het algemeen tot stand door een door-
verwijzing van een huisarts, internist of neuroloog. 
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Figuur 2 Zorgpad vaatchirurgie 

 

Na de intake met de vaatchirurg wordt besloten of er (a) niets gedaan hoeft te 
worden, (b) de patiënt terug moet komen voor controle, (c) er een risico manage-
ment traject gestart moet worden, en/of (d) er verder onderzoek gedaan moet 
worden. Onderzoek wordt met name gedaan door middel van radiologisch onder-

den, zoals het scheuren van het aneurysma, dan moeten er besluiten genomen 
worden over de meest geschikte operatie. De keuze voor de operatie vindt plaats 
in een of meerdere behandelkeuze gesprekken met de vaatchirurg. Ook in het 
intakegesprek, tijdens de onderzoeksfase en controleafspraken vindt afstem-
ming met de patiënt plaats over het behandeltraject en de mogelijke toekom-
stige opties hierin. Het traject na een operatie is afhankelijk van de klachten van 
de patiënt, maar in principe geldt: wanneer een vaatprobleem geconstateerd 
wordt, blijft de patiënt blijft op controle komen bij de vaatchirurg. Wij hebben al 
deze typen gesprekken geobserveerd, waarbij het overgrote deel ging om con-
trole en intakegesprekken. 

3.2.2  Casus 2: Bariatrische chirurgie in een topklinisch zie-
kenhuis (FG) 

Bariatrische chirurgie is het specialisme dat zich bezighoudt met maag verklei-
nende operaties. Burgers komen hiervoor in aanmerking als hun Body Mass Index 
(BMI) groter is of gelijk is aan 40, of groter is dan 35 met obesitas gerelateerde 
medische klachten, zoals suikerziekte of een hoge bloeddruk. Kenmerkend voor 
het bariatrische traject is dat een grote inzet van de patiënt wordt gevraagd. De 
maag verkleinende operatie wordt gezien als hulpmiddel bij het afvallen, maar 
het is vooral de patiënt zelf die zijn of haar gedrag duurzaam moet veranderen, 
wat betekent dat de patiënt gezond moet gaan leven en voldoende moet bewe-
gen. Ook is het een relatief lang traject (zes tot negen maanden) waarbij veel 
verschillende zorgverleners zijn betrokken (zie Figuur 3 voor het zorgpad).  

Figuur 3 Zorgpad Bariatrische chirurgie 

  

Het traject rondom de maagverkleining werd uitgevoerd door een team van ba-
riatrisch chirurgen, obesitasverpleegkundigen, internisten, psychologen, diëtisten 

Intakegesprek 
met vaatchirurg

Onderzoeksfase 
(echo, looptest, 

bloeddruk)

Controle en 
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Natraject
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en 
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door diëtist, 
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en physician assistants. Zij kwamen op verschillende momenten in het traject 
terug. Zo startte het traject met een verplichte voorlichting voor alle nieuwe pa-
tiënten, waar alle betrokken zorgverleners aansloten. In het voortraject zien de 
patiënten de obesitasverpleegkundige, de diëtist, de psycholoog en de inter-
nist/physician assistant. Zodra de betrokken zorgverleners van mening zijn dat 

gegeven en wordt de patiënt uitgenodigd voor een gesprek met de bariatrisch 
chirurg. Tijdens dit gesprek worden de verschillende behandelmethoden bespro-
ken en wordt er samen een beslissing gemaakt. Na de operatie komt de patiënt 
terug naar het ziekenhuis voor (controle)gesprekken met de chirurg, diëtist en 
internist. Tevens worden groepsbijeenkomsten georganiseerd door de psycholo-

kunnen zich hiervoor vrijwillig aanmelden.  
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4  

In het eerste gedeelte van het resultatenhoofdstuk schetsen we een algemeen 
beeld van de wijze waarop patiënten en zorgverleners Samen Beslissen. Hier 
wordt omschreven in hoeverre de vier onderdelen uit het Samen Beslissen-model 
van Stiggelbout et al. (2015) worden gevolgd en welke (uitkomst)informatie pa-
tiënten en zorgverleners gebruiken om samen te beslissen. Vervolgens worden de 
relationele factoren (op basis van een micro-analyse van gesprekken in de be-
handelkamer) en anderzijds de contextfactoren (op basis van een micro-analyse 
van het type werkproces, specialisme/afdeling en organisatie waarin de door ons 
geobserveerde gesprekken plaatsvonden) besproken. Samengenomen schetst 
dit inzicht in hoe Samen Beslissen uitwerkt in de praktijken die wij bestudeerd 
hebben. Dit biedt aanknopingspunten voor hoe Samen Beslissen uit zou kunnen 
werken in andere contexten. Bij elke bevinding schetsen we een situatie die ken-
merkend is voor wat wij in verschillende situaties hebben waargenomen.  

4.1 

 

4.1.1 Casus 1: Vaatchirurgie 
In de casus Vaatchirurgie komt de filosofie van Samen Beslissen duidelijk naar 
voren in alle observaties en gesprekken. De filosofie is welbekend bij de chirurgen 
op de afdeling omdat het ziekenhuisbeleid er expliciet op ingaat, het concept 
opgenomen is in de slogan van het ziekenhuis, er op de afdeling Vaatchirurgie 
veel onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming gedaan wordt door onderzoe-
kers van het ziekenhuis, en alle chirurgen een training hebben gevolgd in geza-
menlijke besluitvorming.  

De wijze waarop Samen Beslissen een rol krijgt is afhankelijk van de lichamelijke 
toestand van de patiënt. De arts brengt door middel van uitgebreide anamnese, 
lichamelijk onderzoek in de spreekkamer en aanvullend onderzoek (radiologie, 
looptest) de problemen waarmee de patiënt te maken heeft in kaart, en bekijkt 
in hoeverre er verschillende behandelopties zijn. Bij de anamnese wordt niet al-
leen aandacht besteed aan ziektekenmerken, maar ook aan leefomstandighe-
den, leefstijl, sociaal netwerk en persoonlijke ervaring van de patiënt. De arts 
deelt vervolgens zijn/haar diagnose met de patiënt, en benoemt daarbij bijbeho-

Vervolgens richt de arts zich tot de patiënt, vraagt wat hij/zij van deze informatie 
vindt, naar angsten en verwachtingen. 

In een controlegesprek vertelt de vaatchirurg de patiënt dat onderzoek heeft 
aangegeven dat de patiënt een aneurysma van 3,5 cm heeft. De patiënt vraagt 
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er internationale afspraken bij een aneurysma die heel duidelijk zijn: onder de 5,5 

 casus vaatchirurgie). 

Patiënten vertelden in de nagesprekken dat zij zich zeer beperkt inlezen, zij hech-
ten met name waarde aan de mening van de arts over hun specifieke situatie, 
omdat zij zichzelf niet bang te willen maken met algemene informatie die mis-
schien niet op hun situatie van toepassing is. De chirurgen zijn dit gewend. Ze 
gaven aan dat ze daarom relatief veel tijd besteden aan het uitleggen van de 
diagnose, de behandelmogelijkheden en het mogelijke vervolg daarvan. De arts 
luistert, knikt, en gaat op de vragen of opmerkingen van de patiënt in. Wanneer 
patiënten vertellen over angsten die gebaseerd zijn op foutieve informatie over 

laat de arts een stilte vallen en zoekt oogcontact met de patiënt. De arts peilt 
hoe de patiënt de informatie opneemt, wat zijn/haar attitude is en of meer aan-
dacht nodig is voor de emoties van de patiënt. Wanneer een arts ziet dat een 
patiënt emotioneel wordt, maakt hij/zij dit bespreekbaar en vraagt naar achter-
liggende gevoelens (zie quote 2). 

De chirurg constateert dat de amputatie van patiënt (vrouw, 45 jaar oud) niet 
voldoende geneest en verdere amputatie waarschijnlijk nodig is. De vrouw geeft 
aan er zelf ernstig onder te lijden, maar stamelt als ze praat en kijkt naar de grond. 
De chirurg kijkt de patiënt recht in de ogen en laat een stilte vallen. "Vindt u het 
eng?" vraagt de chirurg. "Ja, ja, ik denk dat het ja is ..." stamelt ze. 'En waar ben je 
nu precies bang voor?' vraagt de chirurg. "Dat ik ... dat ik weer ziek word ... Want 
ja, de vorige keer raakte ik in coma." De arts knikt: "Dat begrijp ik heel goed, dat 
wil je nooit meer ervaren." De chirurg adviseert de patiënt om de vraag om al dan 
niet te opereren met haar partner te bespreken: "Het is belangrijk dat jullie hier 
allebei een goed gevoel over hebben." De chirurg stelt vervolgens voor om een 
nieuwe afspraak te maken: "Oké, praat er thuis over, en zelfs als we de operatie 
gepland hebben: we doen alleen een operatie als je zeker weet dat je het wilt." De 
patiënt knikt. (quote 2  casus vaatchirurgie). 

Patiënten worden vaak overvallen door de diagnose, de behandelopties en bij-
behorende risico-overwegingen, en het gesprek eindigt met de boodschap van 
de chirurg die de patiënt aanspoort om over de opties na te gaan denken, en in 
een vervolggesprek er verder over te praten, zoals geschetst in bovenstaande 
situatie. De patiënt ontvangt informatie over de verschillende behandelopties 
ook via e-mail en op de website van de afdeling zijn informatiefolders te vinden. 
Bovendien benadrukten artsen in de geobserveerde gesprekken dat de patiënten 
hun overwegingen met naasten moeten bespreken, en raden aan om deze me-
ningen mee te nemen in hun uiteindelijke beslissing. 

In het vervolggesprek worden de voorkeuren besproken, en ook vaak gebruik ge-
maakt van uitkomstinformatie uit de looptest en radiologisch onderzoek (klini-
sche informatie van de patiënt). De chirurg vraagt naar de voorkeuren van de 
patiënt voor een bepaalde behandeling. Vaak twijfelt de patiënt nog. De arts stelt 
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vervolgens vragen over leefstijl, doelen en wensen in het leven van de patiënt. 
Ook proberen artsen de angsten van patiënten te verminderen door hen te mo-
tiveren voor mogelijke effecten van de verschillende behandelingen, en doelstel-
lingen samen met de patiënt te formuleren. (zie quotes 3 en 4). 

verder vooruit kijken, na een behandeling, wat zou u dan willen kunnen? Wat zou 
 casus vaatchirurgie) 

nge tijd te gaan. Als je oud wilt worden, 
is het lifestyle he, lifestyle is zo belangrijk. Waar wilt u naar toe werken? En hoe 

 casus vaatchirurgie) 

de 
leefstijl, doelen en wensen van de patiënt. Dit betekent dat de arts de kans op de 
effectiviteit van de behandeling relateert aan de leefstijl, doelen en wensen van 
de patiënt. De arts bespreekt hierbij ook expliciet in hoeverre de wensen en doe-
len van de patiënt haalbaar, en dus realistisch, zijn (zie quote 5). 

We kunnen een kleine ingreep in de lies doen, maar als u blijft roken en 
weinig bewegen, is de kans op herhaling van de aandoening zeer groot. Dan leidt 
de behandeling op lange termijn alsnog niet tot uw wens om weer goed te kunnen 

 casus vaatchirurgie). 

Wat opvalt is dat patiënten vaak naar de voorkeur van de chirurg vragen. Zij 

voorkeur voor een behandeling heeft, en willen deze informatie meenemen in hun 
overwegingen. Wanneer patiënten een duidelijke voorkeur hebben, vraagt de chi-
rurg naar de redenen waarom een patiënt deze voorkeur heeft, en legt de chirurg 
uit waarom dit wel of niet een medisch verantwoorde keuze zou zijn. Wanneer de 
chirurg de patiënts voorkeur medisch verantwoord vindt wordt besloten deze 
voorkeur vorm te geven in een zorgplan. Wanneer patiënten het lastig vinden om 
een voorkeur te geven, en waar zij op moeten letten bij het inschatten van de 

een rijtje en benoemt daarbij expliciet de voor- en nadelen, en hoe deze tegen 
 

In enkele gevallen is geobserveerd dat de chirurg alleen (uitkomst)informatie en 
de diagnose deelt met de patiënt, en vervolgens aan de patiënt vraagt voor be-
handeling hij of zij zou willen, zonder toelichting op de verschillende behandelop-
ties vooraf. De chirurg probeert de patiënt bij de besluitvorming te betrekken, 
maar biedt de patiënt te weinig houvast om een beslissing te kunnen nemen, wat 
gevoelens van verwarring bij patiënt opriep. Anderzijds lijkt de chirurg het niet als 
een echte keuze aan de patiënt te beschouwen, en ziet het als zijn/haar rol om 
uit te leggen wat het vervolgtraject is. Het voorleggen van informatie zonder 
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duidelijk te maken of hier keuzes aan verbonden zijn, kan dus voor verwarring 
zorgen (zie quote 6). 

Vaatchirurg tegen patiënt na het delen van informatie uit de looptest en de dia-

rste keuze. 

rurg 
 casus vaatchirurgie). 

 

Wanneer de patiënt een voorkeur uitspreekt schetst de arts een bijpassend 
zorgplan als uitkomst van de gezamenlijke besluitvorming. Afhankelijk van hoe 
ingrijpend de keuze is, stimuleert de arts vaak om de keuze met naasten te be-
spreken voordat overgegaan wordt op bijvoorbeeld een open operatie. Wat op-
valt is dat de voorkennis van patiënten vaak beperkt of onjuist is, waardoor zij 
veel hulp nodig hebben van de chirurg om uitkomstinformatie te begrijpen. Wan-
neer artsen op een heldere manier de informatie van de patiënt over leefstijl, 

ten en artsen goed in staat om gezamenlijk een beslissing te nemen waar zij bei-
den een goed gevoel bij hebben. In die zin kan de informatie een bevorderend 
mechanisme zijn voor de besluitvorming, mits dit goed naar de patiënt vertaald 
wordt door de arts. Patiënten lijken zelf niet in staat om al deze informatie samen 
te brengen (zie quote 7). 

Vrouw van patiënt in nagesprek tegen haar man: "Jij wist niet dat de dokter het 
had over de complicaties die je na de behandeling kunt krijgen, je bent in het 
gesprek met de arts meegegaan. Je had niet door wat de gevolgen betekenden 
op lange 
vragen kon stellen die ik wilde." Vrouw: "Nee, ik zag het op je gezicht, je begreep 
haar niet goed, ik dacht dat ze heel snel ging in haar uitleg over wat de gevolgen 
waren van een operatie of niet." De man kijkt met grote ogen en armen over el-
kaar. (quote 7  casus vaatchirurgie). 

Soms kwamen artsen en patiënt niet tot een gezamenlijk besluit. Dit kwam voor 
 of 

waardeerden (zie quote 8). 

Een patiënt (vrouw, 72 jaar) wil geopereerd worden aan haar kromme teen, met 
het risico op problematiek in de rest van haar been met amputatie als gevolg. De 
chirurg slaagde er niet in de patiënt te overtuigen dat het risico van de operatie, 
vanuit zijn medisch standpunt, niet opweegt tegen het leven met een kromme 
teen. De chirurg weigerde mee te bewegen met de patiënts wens om te opereren, 
en gaf suggesties om te praten met schoenmakers voor aangepaste schoenen. 
De patiënt v
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schoenmaker te gaan praten, maar dat ze ook ging verkennen of ze bij een ander 
ziekenhuis wel behandeld kon worden. (quote 8  casus vaatchirurgie). 

De gereserveerde tijd voor patiëntgesprekken is 15 minuten. Bij controlegesprek-
ken waarbij testresultaten goed zijn en de patiënt geen klachten heeft, staat de 
patiënt in 5 minuten weer buiten. De gesprekken waar de testresultaten niet po-
sitief zijn of patiënten met klachten lopen, wordt veel tijd genomen. Met name 

zijn en/of patiënten emotioneel worden, nemen de chirurgen meer tijd, soms de 
dubbele tijd. De chirurgen gaven aan dat zij het ontzettend belangrijk vinden om 
voldoende tijd te nemen voor hun patiënten (quote 9). Ondanks dat patiënten 
wachten vervelend vinden, bleek in de nagesprekken vaak dat zij dat niet erg 
vonden, omdat ze weten dat de chirurgen goed de tijd nemen voor iedereen. Dat 
wordt tevens geïllustreerd door een observatie uit de wachtkamer (quote 10). 

gesprek afraffelen om binnen het kwartier te blijven. Patiënten zijn bang en willen 
weten waar ze aan toe zijn, en zolang ik dokter ben, neem ik de tijd die daarvoor 

 casus vaatchirurgie). 

men ze ook altijd de tijd voor je he. Dat is toch wel het belangrijkste, dus dan maar 

 casus vaatchirurgie) 

In de geobserveerde gesprekken viel op hoe de chirurgen sterk gericht waren op 
het ontwikkelen van een vertrouwde, persoonlijke relatie met hun patiënten. Zoals 
bovenstaande quote 9 al liet zien, koppelen zij dit aan hun professionaliteit en 
ethiek: als dokter zijnde vind de chirurg dat het zijn plicht is om voldoende aan-
dacht aan de patiënt te besteden. Deze persoonlijke benadering was ook terug 
te zien in lichaamstaal en omgang met administratie. De chirurgen zaten veelal 
naar de patiënt toegedraaid met een open lichaamshouding en keken de patiën-
ten recht in de ogen aan in het gesprek. Wanneer de chirurg en de patiënt geza-
menlijk tot een conclusie kwamen, werd deze gerapporteerd in het systeem en 
de brief naar de huisarts. Sommige chirurgen rapporteerden alleen na afronding 
van het gesprek, met aanwezigheid van de patent om samen te bespreken of de 
chirurg daadwerkelijk opschrijft wat besproken is. Maar ook werd geobserveerd 
dat chirurgen geen aantekeningen maken gedurende het consult, maar tijd ne-
men tussen consulten door. In dat geval werd direct na het gesprek alle informa-
tie ingevoerd in het systeem, voordat de volgende patiënt werd binnengeroepen. 
Het verwerken van administratie leek voor zowel chirurgen als patiënten geen rol 
te spelen in het proces van gezamenlijke besluitvorming. 

In de geobserveerde gesprekken werd met name klinische uitkomstinformatie 

effectiviteit van de mogelijke behandelingen in kaart te brengen. Het toelichten 
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van de klinische uitkomstinformatie lijkt patiënten te ondersteunen bij het be-

tiënt heeft aangegeven informatie te missen in de gesprekken. We kunnen dus 
geen uitspraken doen over of het beschikbaar komen van aanvullende uitkomst-
informatie zal leiden tot een ander (of beter) gesprek. 

4.1.2  Casus 2: Bariatrie 
Hoewel het ziekenhuis waar de bariatrische behandeling wordt uitgevoerd, in 
haar beleid slechts beperkt inspeelt op de toepassing van de principes van Sa-
men Beslissen in de spreekkamer en hier ook geen expliciete uiting aan geeft, is 
de gedachtegang achter Samen Beslissen bekend bij verreweg de meeste zorg-
verleners die bij het traject betrokken zijn en zijn patiënten ook veelal op de 
hoogte van de mogelijkheid om samen te beslissen.  

Patiënten worden tijdens het traject op verschillende momenten herinner aan de 
mogelijkheid om samen te beslissen. Bij de verplichte voorlichtingsbijeenkomst 
aan de start van het traject wordt bijvoorbeeld genoemd dat de patiënt samen 
met de chirurg een keuze maakt voor een behandeling en worden kort de ver-
schillende behandelopties besproken. Daarnaast wijzen sommige zorgverleners 
patiënten tijdens het voortraject op de verschillende behandelmethoden en de 
mogelijkheid om Samen te Beslissen (zie quote 11). Verder ontvangt de patiënt 
gedurende het traject verschillende informatiefolders met daarin informatie over 
het traject en de verschillende behandelopties.  

Bariatrisch verpleegkundige tijdens de verplichte voorlichtingsbijeenkomst: ij 
vinden het belangrijk dat u goed nadenkt over de verschillende operatiemetho-
den. Hier krijgt u ook nog informatie over en op de website kunt u ook het een en 
ander vinden, maar denk er over na. Tijdens het beslisgesprek beslist u samen 
met de chirurg wat voor u een geschikte behandeling is, een sleeve of een by-

 (Quote 11  bariatrie) 

 

Van de bariatrische patiënten wordt tijdens het traject een actieve rol verwacht. 
Al aan de start van het traject wordt uitgelegd dat patiënten niet meer aan mo-
gen komen en bij voorkeur gewicht moeten verliezen. Daarnaast wordt verwacht 
dat patiënten de verschillende folders doorlezen en zich zodoende voorbereiden 
op het beslisgesprek met de chirurg. Uit de gesprekken met de patiënten komt 
naar voren dat patiënten veelal tevreden zijn met de informatie die zij vanuit het 
ziekenhuis ontvangen en dat deze informatie voldoende is om goed voorbereid 
het gesprek met de chirurg in te kunnen gaan. Toch wordt ook erkend dat er op 
sommige momenten  met name aan de start van het traject  veel nieuwe in-
formatie wordt gedeeld en dat er een informatie-overload kan optreden (zie 
quote 12).  

Interviewer: Had u het idee dat er op sommige momenten te veel informatie werd 
gedeeld?   
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Patiënt: Nou nee, niet te veel. Maar ik merk dat ook in mijn werk. Ik doe dan een 

Jawel, maar je krijgt gewoon een heleboel informatie over je heen en dan is een 
bekend gegeven dat je 
uit het ziekenhuis ook veel folders en kan je alles nog eens nalezen. (Quote 12  
Bariatrie) 

 

Verder gaan veel patiënten ook zelf op zoek naar extra informatie. Zij praten met 
mensen in hun omgeving die ervaring hebben met bariatrische chirurgie, kijken 
filmpjes op internet en zijn over het algemeen actief op Facebook en diverse fo-
rums. Op de vraag waarom patiënten op zoek gaan naar deze extra informatie, 
wordt veelal geantwoord dat patiënten behoefte hebben aan ervaringsverhalen 
(zie quote 13). 

 

Interviewer: had je het idee dat de vragen die je had, had je het idee dat je die 
ook aan de zorgverleners kon stellen? 

had gewoon echt behoefte aan mensen hun persoonlijke verhalen en hoe zij met 
 casus bariatrie) 

De mate waarin de patiënt zich voorbereiden op het traject en ook een duidelijke 
voorkeur hebben voor een bepaalde behandeling, beïnvloedt de wijze waarop de 
patiënt en chirurg tijdens het beslisgesprek een beslissing nemen. Indien de pa-
tiënt geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde behandeling heeft, wordt het 
beslisgesprek overwegend gevoerd volgens de stappen uit het model van Stig-
gelbout et al. (2015). Zo wordt het beslisgesprek geopend door de chirurg, die 
uitlegt dat er een keuze voor een behandeling moet worden gemaakt. Vervolgens 
worden aan patiënten nog wat vragen gesteld over hun medische voorgeschie-
denis, wat voor type eter zij zijn (zoet/hartig/grote porties) en waarom ze gewicht 
willen verliezen. De chirurgen geven hier verder geen uitleg over en leggen niet uit 
waarom zij deze vragen stellen. Vervolgens wordt aan de patiënt gevraagd of 
hij/zij een voorkeur heeft voor een van de drie typen operaties. Indien dit niet het 
geval blijkt te zijn, worden de verschillende behandelopties uitgelegd, inclusief de 
voor- en nadelen van de verschillende opties. Indien één of twee van de drie op-
ties afvallen, wordt dit overwegend gemeld door de chirurg. Hierbij wordt niet al-
tijd uitgelegd waarom een optie niet geschikt is voor de patiënt. De arts koppelt 
deze informatie aan de medische en persoonlijke informatie van de patiënt en 
geeft veelal een advies over de meest geschikte optie. Zo wordt de gastric by-
pass bijvoorbeeld geadviseerd aan zoetekauwen en aan patiënten die last heb-
ben van maagzuurklachten. De patiënt stemt vervolgens in met het advies van 
de arts. In de gesprekken waar de patiënt voorafgaand geen expliciete voorkeur 
heeft, zien we dat op basis van de door de arts gegeven informatie en 
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afwegingen, de keuze wordt gemaakt. Patiënten stellen het oordeel van de arts 
hierbij niet in twijfel en vertrouwen op het oordeel van de arts (Zie quote 14).  

Bariatrisch chirurg: 
van maagzuur. Nu weten we dat patiënten die last hebben van maagzuur vaak 
slecht reageren op een sleeve, omdat daar maagsappen weer omhoog kunnen 

 

De patiënt knikt en laat weten hiermee in te stemmen. (Quote 14  casus bari-
atrie) 

We observeren dat, zodra de patiënt wel een duidelijke voorkeur heeft voor een 
bepaalde behandelmethode, het beslisgesprek een andere dynamiek krijgt. Ook 
in deze situatie legt de chirurg uit dat er een keuze moet worden gemaakt voor 
een bepaalde operatie en wordt wederom gevraagd naar de medische achter-
grond van de patiënt. Bij deze patiëntengroep, waarbij patiënten dus een voor-
keur voor een bepaalde operatie uitspreken, vraagt de chirurg naar de achterlig-
gende reden(en) voor een bepaalde behandeling. Uit de gesprekken blijkt dat 
deze redenen in sommige gevallen gebaseerd zijn op foutieve informatie. Zo 
heerst soms de gedachte dat een bepaalde behandelmethode effectiever zou 

de chirurgen de patiënt en vertellen zij over de verschillende behandelopties en 
de voor- en nadelen. Ook gaan de chirurgen in deze gevallen veelal over tot het 
adviseren van de patiënten wat een geschikte behandelmethode zou kunnen zijn.  

Bariatrisch chirurg: Heeft u al nagedacht over de verschillende operatiemetho-
den? 

Patiënt: Ja. Ik heb goede verhalen over de bypass gehoord.  

Bariatrisch chirurg: Maar kunt u mij dan uitleggen waarom u graag een bypass 
zou willen?  

Patiënt: Verschillende kennissen van mij hebben een bypass gehad en hebben 
goede resultaten geboekt. Ik denk dat dat ook voor mij zal gelden.  

Bariatrisch chirurg: Oké. Ik vind het belangrijk te vermelden dat er eigenlijk wei-
nig verschil in resultaat is tussen de sleeve en bypass. Dit komt eigenlijk omdat 
na beide operaties de stofwisseling verandert, waardoor uw lichaam andere 
hormonen gaat aanmaken en dus anders gaat functioneren. Cijfers wereldwijd 
laten ook zien dat ongeveer dezelfde resultaten worden geboekt. (Ondertussen 
knikt de patiënt). Wel is het voordeel van de sleeve dat je eigenlijk een zelfde 
levensstijl kan aanhouden als nu. Daarom raad ik koks ook vaak een sleeve aan, 
want zij moeten natuurlijk hun gerechten proeven.  

Ondertussen zie ik de patiënt en zijn vrouw naar elkaar kijken met een vertwij-
felde blik in hun ogen.  
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Bariatrisch chirurg: Kijk, u komt voor beide operaties in aanmerking. Uiteindelijk 
is de keuze aan u. Sommige patiënten hebben nu eenmaal een voorkeur voor 
een bepaalde behandeling en dat is prima, uiteindelijk zijn zij degenen die daar-
mee moeten leven. Niet ik. Maar als ik naar u kijk, dan denk ik dat de gastric by-
pass u geen voordeel biedt. Het voordeel van de sleeve is dat u na uw operatie 
weer redelijk normaal kan eten en af en toe een patatje kan proeven, wat vol-
gens mij wel prettig is aangezien u een snackbar heeft. Met de bypass is dit een 
stuk lastiger.  

Vrouw van de patiënt: Wij gaan uit van uw advies. U bent de arts, u weet het 
waarschijnlijk het beste.  

Bariatrisch chirurg: Kijk, het is uw keuze, he? U moet hier achter staan.  

Patiënt: Ik begrijp het, maar ik sluit me aan bij uw advies (Quote 15  casus ba-
riatrie) 

 

Indien de chirurg zich wel kan vinden in de redenatie van de patiënt en de patiënt 
in de ogen van de chirurg een beslissing heeft genomen op juiste en volledige 
informatie, legt de chirurg uit dat hij het eens is met de voorkeur van de patiënt. 
Toch komt het af en toe voor dat de patiënt en chirurg het in eerste instantie niet 
eens zijn. Zij treden dan in discussie en proberen gezamenlijk tot een oordeel te 
komen. In sommige gevallen betekent dit dat de chirurg meebeweegt met de pa-
tiënt, (zie quote 16).  

Bariatrisch chirurg: Goed, dan zijn we nu op het moment gekomen dat er een 
beslissing moet worden genomen. Heeft u hier toevallig al over nagedacht? 

Patiënt: Ja, Ik zou graag een gastric bypass willen hebben.  

Bariatrisch chirurg: Hmm, dat is gek. Ik zat zelf namelijk meer te denken aan 
een sleeve. Maar vertel, waarom denkt u dat een gastric bypass voor u geschikt 
is? 

Patiënt: Ik heb op internet gelezen dat je met een sleeve sneller last kan krijgen 
van maagzuurklachten. Nu heb ik daar niet structureel veel last van, maar toch 
wel 1x per maand. Ik ben gewoon bang dat de sleeve er voor zorgt dat deze 
klachten in de toekomst alleen maar toenemen.  

Bariatrisch: Ja, daar heeft u gelijk in. Bij een sleeve komen maagzuurklachten 
inderdaad vaker voor. Gezien uw argumentatie ga ik daar in mee. (Quote 16  
casus bariatrie) 

Wat we zien is dat, net zoals in casus 1, de medische afweging van de arts een 
belangrijke rol speelt bij de keuze voor een behandeling. De arts combineert de 
wensen, doelen en medische geschiedenis van de patiënt met de voor- en nade-
len van een bepaalde operatie. Vervolgens wordt door de arts vaak een advies 
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uitgebracht wat de beste behandeling is. Wat opvalt is dat in de meeste gevallen 
de patiënten hier in mee gaan.  

Op het moment dat een beslissing is genomen, benoemen de chirurgen dat het 

ratie. Er wordt aan de patiënt uitgelegd dat er bloedstolsels kunnen ontstaan in 
de aderen, waarvoor de patiënt een tromboseprik krijgt. Verder wordt uitgelegd 

dens of na de operatie een lek optreden van maag- of darminhoud. Dit kan een 
buikvliesontsteking tot gevolg hebben, wat ertoe leidt dat patiënten ernstig ziek 
kunnen worden. In een enkel geval legt de chirurg uit dat de kans op een bepaalde 
complicatie een bepaald percentage is, bijvoorbeeld 1% kans op overlijden op 
1000 operaties. Niet alle chirurgen 

chirurg de keuze van de patiënt in, in het systeem. In dit systeem moeten onder 
es worden aangevinkt, waar-

mee de chirurg verantwoord dat hij de patiënt volledig heeft voorgelicht. De ri-

trokken als het risico beïnvloed wordt door de medische geschiedenis van de pa-
tiënt. 

Waar de chirurgen over het algemeen de hierboven genoemde stappen volgen 
en in een enkel geval ook dezelfde zinnen gebruiken richting de patiënten, blijkt 
de wijze waarop de patiënt en chirurg interacteren van meer dingen afhankelijk 
te zijn. Een belangrijke factor hierin is de tijd die voor het gesprek gereserveerd 
is. De bariatrische chirurgen hebben vijftien minuten om een beslisgesprek te 
voeren met de patiënten. Hoewel dit in de meeste gevallen voldoende is, omdat 
de patiënt zich heeft ingelezen, komen er situaties voor waarbij (1) de patiënt niet 
weet dat er Samen Beslist kan en mag worden en (2) de patiënt zich niet heeft 
voorbereid op het gesprek en de keuze volledig aan de arts wil over laten. In die 
gevallen moeten de chirurgen in vijftien minuten veel informatie verschaffen en 
moeten de chirurg en de patiënt samen deze informatie koppelen aan de per-
soonlijke leefstijl en voorkeuren van de patiënt. Hier is niet altijd voldoende tijd 
voor, waardoor het proces van Samen Beslissen al snel op een adviesgesprek 
begint te lijken.  

Een vrouw van 58 jaar is op gesprek bij de bariatrische chirurg. De chirurg heeft 
net gevraagd of zij heeft nagedacht over de operatiemethoden en de patiënte 
laat weten dit niet te hebben gedaan. Zij vertelt dat zij dacht dat de arts haar 
vandaag zou voorlichten en alle opties met haar zou bespreken. De chirurg, 
enigszins geïrriteerd  wat er mede mee te maken kan hebben dat hij al vijftien 
minuten uitloopt  
vandaag geen tijd om alle opties 
geen antwoord en de chirurg begint in een snel tempo te vertellen wat de moge-



          

26/46 

is de mini-bypass waarschijnlijk de beste keus
(Quote 17  casus bariatrie) 

Naast tijd speelt ook de houding van de chirurg een rol. Chirurgen hebben een 
grote administratieve last en zijn in veel gevallen tijdens het gesprek al bezig met 
dingen invoeren in het systeem en het schrijven van een brief richting de huisarts. 
Hoewel zij hiervoor gebruik maken van bestaande structuren en overwegend 
kant-en-klare brieven, zijn wel handelingen op de computer vereist. De chirurgen 
geven aan dat dit het voeren van een open gesprek in de weg zit.  

In het verlengde van het vorige punt: chirurgen erkennen dat IT-systemen een 
echt gesprek soms in de weg kunnen zitten. Naast het gegeven dat chirurgen 
veel verschillende tabbladen open en dicht moeten klikken, missen chirurgen het 
gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Hoewel patiënten aan de 
start van het traject verzocht worden om PROM-vragenlijsten in te vullen over 
hun gezondheidstoestand, kwaliteit van leven en eetgedrag, vindt tijdens het tra-
ject zelf geen actieve terugkoppeling plaats. De betrokken zorgverleners hebben 
wel de wens om uitkomstinformatie beschikbaar te maken voor zowel de zorg-
verlener als de patiënt. Op dit moment worden er namelijk vragen gesteld over 
het eetgedrag van de patiënt, die onder andere beïnvloeden of de patiënt meer 
geschikt is voor de sleeve of de bypass, maar die vragen zijn voor patiënten soms 
lastig te beantwoorden of zij hebben tijd nodig om hierover na te denken. De ac-
tieve terugkoppeling van vragenlijsten  en zodoende het gebruik van uitkomst-
informatie  kan tot een verdieping van het keuzegesprek leiden. De effecten 
hiervan zijn op dit moment echter niet bekend, omdat uitkomstinformatie ten 
tijde van de dataverzameling niet werd gebruikt.  

4.1.3 Kortom  
De casussen laten beide zien dat de vier stappen van Samen Beslissen in meer 
en mindere mate terugkomen in het gesprek tussen arts en patiënt. Bij het be-
spreken van de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties wordt de 
beschikbare informatie (klinische uitkomstinformatie en richtlijnen en standaar-
den) gecombineerd met de wensen en voorkeuren van de patiënt. Ook zien we 
dat de betrokken artsen gemotiveerd zijn de patiënt te betrekken en de patiënt 
proberen te activeren deel uit te maken van het gesprek. Bij bariatrie zien we dit 
expliciet terug in het gehele zorgtraject waarbij al bij de eerste voorlichtingsdag 
aangegeven wordt dat patiënten een keuze hebben en informatie ontvangen 
over deze keuze. Bij vaatchirurgie komt het hebben van een keuze steeds expli-
cieter naar voren naarmate de aandoening aanleiding geeft voor interventie. 

We hebben nog onvoldoende zicht op het gebruik van andere uitkomstinformatie 
dan klinische informatie. Dit betekent dat we ook geen uitspraak kunnen doen 
over of uitkomstinformatie tot een versnelling leidt van Samen Beslissen. De kli-
nische informatie wordt op patiëntniveau betrokken, wat gangbaar is in de da-
gelijkse praktijk.  
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We zagen dat de wijze waarop Samen Beslissen vorm krijgt in de praktijk afhan-
kelijk is van meerdere factoren. We maken een onderscheid tussen relationele 
factoren (o.a. hoe is de relatie tussen arts en patiënt en de houding van de pati-
ent) en contextuele factoren. In de volgende paragrafen zoomen we daarop in en 
verdiepen we de bevindingen door na te gaan welke factoren een positief en 
welke een negatief effect hebben op de mate van Samen Beslissen. 

4.2 

 

Inzoomend op de alledaagse praktijk van het proces van Samen Beslissen viel op 
dat (1) zorgverleners en patiënten dit proces vanuit verschillende perspectieven 
ervaren, (2) dit verschil in perspectief een bepaalde interactiedynamiek creëert, 
en (3) deze interactiedynamiek het machtsverschil tussen patiënt en zorgverle-
ner beïnvloedt.  

4.2.1  Verschillende perspectieven 
Zorgverleners en patiënten ervaren Samen Beslissen elk vanuit hun eigen per-
spectief, hun eigen rationaliteit en hun eigen belangen. Allereerst lopen de uit-
gangspunten van beide partijen uiteen. Waar zorgverleners een professionele 
opleiding hebben gevolgd, beschikken over klinische ervaring, een dagelijkse rou-
tine hebben en zich in zekere mate emotioneel distantiëren, hebben patiënten 
persoonlijke ervaring met het gezondheidsprobleem, maar missen zij de kennis, 
ervaring, routine en distantie van de zorgverlener. Ook zijn zij emotioneel betrok-
ken en spelen deze emoties een rol in het gesprek. 

Het verschil in perspectieven zorgt voor een verschillend uitgangspunt. Samen 
Beslissen draait voor de zorgverlener vooral om: (1) het creëren van bewustzijn 
en een gevoel van verantwoordelijkheid bij de patiënt over de eigen ziekte en de 
keuze uit de verschillende behandelopties, (2) het ondersteunen van de patiënt 
bij het maken van de koppeling tussen de verschillende behandelopties en de 
gevolgen hiervan voor het (dagelijks) leven van de patiënt en (3) het verkrijgen 
van informed consent voor de gekozen behandeling. Patiënten vinden Samen Be-

te worden bij de keuze voor een behandeling, omdat het om hun lichaam en per-
soonlijke leven draait. Desalniettemin zijn patiënten minder bewust bezig met hoe 
zij een rol (kunnen) spelen in gezamenlijke besluitvorming: (1) patiënten hebben 
vaak beperkte voorkennis en in sommige gevallen moeite met het begrijpen van 
de aangereikte informatie. Alvorens een definitieve keuze voor een bepaalde be-
handeling te maken, hebben patiënten een grote behoefte aan informatie en 
draait voor sommige patiënten het proces van Samen Beslissen vooral om het 
verzamelen van informatie. (2) Samen Beslissen draait voor sommige patiënten 
om het verkrijgen van toestemming van de zorgverlener voor een bepaalde be-
handeling. Daarbij is erkenning van hun gezondheidsprobleem voor patiënten van 
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belang. Ze willen een emotionele verbinding met de arts en vinden het prettig als 
deze luistert en oog heeft voor hun persoonlijke situatie. (3) We zien dat patiën-
ten ervan uitgaan dat de arts meer expertise heeft en verwachten een duidelijk 
oordeel van de arts. 

Bij vaatchirurgie zagen we dat het beslisproces voor patiënten niet altijd een ra-
tioneel proces is waar voor- en nadelen worden afgewogen, maar vooral een 
emotioneel proces. Waar de zorgverlener informatie deelt vanuit zijn of haar ei-

 
emotionele houding van de patiënt. Met name bij zware operaties waar verschil-

arts soms in de weg te zitten (zie quote `18).  

Patiënt (74 jaar) stampt met zijn voeten en gooit zijn wandelstok krachtig op het 
bed in de spreekkamer. Hij gaat met gekruiste armen in de stoel zitten en weigert 
naar de dokter te kijken. Zijn dochter legt kalm aan de dokter uit waarom haar 
vader zo boos is. De arts probeert de man bij het gesprek te betrekken, maar hij 
blijft afwezig. De arts toont het resultaat van een CT-scan en legt uit dat er be-
handelingsopties zijn op basis van wat is gevonden op de scan. "Maar," zegt de 
arts tegen de patiënt, kijkend naar de dochter en de vrouw van de patiënt, en 
vervolgens naar de man: "Ik denk dat u vandaag te veel teleurgesteld bent. U bent 
natuurlijk teleurgesteld in het resultaat van de test, die slechter was dan ver-
wacht en u bent teleurgesteld over de wachttijd, dat is gewoon te veel. Ik stel 
voor dat u er rustig met elkaar over nadenkt en dat we elkaar volgende week 
weer zullen zien om de behandelingsopties opnieuw te bespreken."(Quote 18  
vaatchirurgie) 

Het voorbeeld laat zien dat deze verschillende perspectieven soms schuren. Zo-
dra de emotie bij de patiënt de overhand heeft, zal hij/zij niet open staan voor de 
informatie die de zorgverlener deelt en is hij niet in staat de voor- en nadelen 
objectief af te wegen. De zorgverlener hoopt op de patiënt als een rationele be-
sluitvormer die argumenten afweegt, terwijl de patiënt druk bezig is zijn emoties 
een plek te geven en zich gewaardeerd en erkend te voelen. De vaatchirurg in het 
voorbeeld voelt dit schuren in perspectieven aan, en kiest daarom ervoor om het 
beslismoment uit te stellen en een nieuwe afspraak te maken. De patiënt krijgt 
daardoor meer tijd om emoties en informatie een plek te geven. Deze oplossing 
voor schurende perspectieven werd vaker waargenomen in de casus vaatchirur-
gie. 

Zorgverleners en patiënten zijn zich tot op een bepaalde hoogte bewust van een 
verschil in perspectief. Sterker nog, zorgverleners en patiënten hebben bepaalde 
verwachtingen van elkaars rollen. Zorgverleners in beide ziekenhuizen benoem-
den dat patiënten niet altijd in staat zijn om in te schatten wat nodig is of te 
onderkennen wat de zwaarte van de ingreep is. Patiënten zelf zien de zorgverlener 
nog altijd als superieur, erkennen zijn of haar expertise en verwachten dat uitein-
delijk de zorgverlener de doorslaggevende beslissing neemt of deze in ieder geval 
ondersteunt.  
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4.2.2  Interactiedynamieken: responsibilisering en deresponsi-
bilisering 

Door de verschillende rolverwachtingen en perspectieven op Samen Beslissen, 
ontstaat een specifieke dynamiek in de interactie tussen de zorgverlener en de 
patiënt, waarbij de een de ander in een b

 

Wat we zien is dat zorgverleners, door Samen te Beslissen, patiënten (mede) ver-
antwoordelijk maken voor het behandelproces en de behandelkeuze, door middel 
van het verkrijgen van informed consent. Zo proberen zorgverleners patiënten te 
activeren om deel te nemen aan het keuzegesprek door het delen van (uitkomst-
)informatie. Zo wordt onder andere van patiënten verwacht dat zij de informatie 
die vanuit het ziekenhuis verschaft wordt hebben gelezen voordat het gesprek 
plaatsvindt. Tijdens de voorbereiding op het beslisgesprek wordt dus gepoogd 
om de patiënt (mede) verantwoordelijk te maken voor de uitkomsten van het ge-
sprek en de behandeling.  

dat ze zelf ook mogen meebeslissen. Maar dan komen ze hier en dan zeggen ze: 

den aan deze operatie 
Tuurlijk, ik weet veel over het medische, maar de operatie moet bij de patiënt zelf 

Bariatrisch chirurg (Quote 19  Bariatrie) 

Verder proberen zorgverleners ook tijdens het beslisgesprek te activeren en ver-
antwoordelijk te maken door het delen van (uitkomst-)informatie. Dit onder-
steunt de patiënt om een gefundeerde beslissing te nemen. Het blijkt echt dat 
lang niet alle patiënten deze actieve rol en eigen verantwoordelijkheid willen en 
kunnen nemen (zie quote 20).  

zondheidsproblemen hen niet zomaar overkomen, maar dat ze hier vaak zelf ver-
 Vaatchirurgie)  

Patiënten schuiven in een gesprek de verantwoordelijkheid dan ook terug naar 
de zorgverlener, door de zorgverlener een mening te ontlokken over wat de beste 

waarop de patiënt zich opstelt tegenover de zorgverlener en het effect hiervan 

gesprek, verwacht dat de zorgverlener oplossingen zal aanreiken en hoort graag 
de voorkeur van de zorgverlener. Beslisgesprekken die worden geopend met de 

twoordelijkheid en gaan uit 
van het medische advies. Hier is het dus van belang de juiste vragen te stellen, 
en artsen hierin op te leiden. Het stellen van de open vragen leidt namelijk niet 
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tot de responsibilisering van patiënten, maar juist tot het tegenovergestelde: pa-
tiënten proberen onder responsibilisering uit te komen. 

Tot slot moet worden benoemd dat hoewel artsen patiënten (mede) verantwoor-
delijk willen maken, artsen ook moeite hebben met het geven van verantwoorde-
lijkheid aan de patiënten. Artsen geven aan dat er nooit iets gebeurt waar zij niet 
achter staan, de medische afweging blijft voor hen het zwaarst wegen en zij voe-
len de verantwoordelijkheid om een juiste beslissing te nemen hierin (zie Quote 
21  bariatrie). Ze passen dan een vorm van zachte machtsuitoefening toe die 
de patiënt intrinsiek gemotiveerd moet maken voor de keus van een bepaalde 
behandeloptie (zie Quote 22  Vaatchirurgie).  

gewoon medisch onverantwoord, omdat die persoon gigantisch last heeft van 
maagzuur, ja, dan kan de patiënt zeggen wat ze wilt, maar dan gaat de operatie 
gewoon niet door. Uiteindelijk ben ik namelijk verantwoordelijk. Als er iets ge-
beurt op het moment dat ik of een collega aan het snijden ben, ja, dan hebben 

 (bariatrisch chirurg) (Quote 21  Bariatrie) 

 

De patiënt en zijn familie zijn op gesprek bij de vaatchirurg. De vaatchirurg heeft 
net uitgelegd dat er twee mogelijkheden zijn om om te gaan met zijn aneu-
rysma: een grote operatie, waarbij het twijfelachtig is hoe de patiënt zal her-
stellen na de operatie, en niets doen, waarbij het twijfelachtig is of het aneu-

denken, is de vraag: hoe wil ik dat mijn leven er uit ziet na de operatie? Hoe ziet 
mijn kwaliteit van leven er dan uit? U moet bijvoorbeeld na gaan denken of het 
dan nog steeds mogelijk is om zelfstandig thuis te wonen, of u nog voldoende 
herstelt om te kunnen lopen. Of u het same

acute operatie plaatsvinden. Maar zolang het niet scheurt, is er niets aan de 
hand. En sommige mensen leven een heel leven met aneurysma zonder dat het 
ooit scheurt. En de vraag is dan of u het risico wilt nemen, wat u prettig vindt, en 

 Vaatchirurgie) 

4.2.3  Gelijkwaardigheid tussen patiënt en professional  
Waar in het verleden vooral uit werd gegaan van de expertise van de zorgverle-
ner, wordt volgens de literatuur bij Samen Beslissen erkend dat beide partijen 
expert zijn: de zorgverlener als specialist op het medische vlak en de patiënt als 
expert over eigen lijf en persoonlijke situatie. Idealiter wordt door samen te be-
slissen een meer gelijkwaardige machtsrelatie nagestreefd en wordt erkend dat 
de kennis en kunde van de patiënt er ook toe doet. Echter, uit het praktijkonder-
zoek komt naar voren dat Samen Beslissen in veel gevallen niet per se tot een 
meer gelijkwaardige relatie tussen de patiënt en zorgverlener leidt.  



          

31/46 

Kenmerkend voor beide casussen is dat de zorgverleners actief patiënten pro-
beerden te betrekken bij de besluitvorming door hen te vragen naar hun voor-
keuren en ideeën. Hoewel dit door patiënten als prettig werd ervaren, stelden pa-
tiënten zich ook kwetsbaar op. Ten tijde van de besluitvorming vroegen patiënten 
actief naar de voorkeur van de arts en wilden zij graag bevestiging of de keuze 
die was gemaakt, daadwerkelijk de beste optie was die past bij het ziektebeeld 
van de patiënt. Door beide partijen werd nog altijd de meeste waarde gehecht 
aan de (medische) kennis, routine en ervaring van de zorgverlener (quote 23).  

ook een heel fijn, en ja, best wel open gesprek over gevoerd, maar mij was het 
eigenlijk al wel duidel

 
bariatrie) 

Concluderend kan worden gesteld dat Samen Beslissen niet per definitie tot een 
gelijkwaardige relatie tussen de patiënt en de zorgverlener leidt. Tegelijkertijd 
wordt dit door beide partijen niet als een probleem ervaren. Patiënten hebben 
nog altijd de behoefte aan informatie die de zorgverlener verstrekt en in navol-
ging daarop, zijn of haar toestemming voor een bepaalde behandeling. Zorgver-
leners voelen zich eindverantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt en willen 
daarom graag het laatste woord hebben in de besluitvorming. In gesprek probe-
ren beiden dichter bij elkaar te komen, waarbij de patiënt doorgaans probeert te 
achterhalen wat de arts de beste behandeloptie lijkt en de arts informatie ver-
strekt en toestemming verkrijgt. 

4.3 

 

Naast de relationele factoren die invloed uitoefenen op hoe Samen Beslissen in 
de praktijk tot uiting komt, werd door de vergelijking van de casussen duidelijk 
dat ook contextfactoren van invloed zijn op de uitvoering van Samen Beslissen. 
Deze verschillen wijzen er onder andere op dat Samen Beslissen op de ene plek 
anders tot uiting komt dan op een andere plaats. Er zijn belangrijke verschillen te 
herkennen op het gebied van: (1) het type patiënt en het type ziekte, (2) de on-
derlinge interactie tussen zorgverleners, (3) de wijze waarop Samen Beslissen is 
geïmplementeerd en (4) financieringsprikkels die gesprekken in meer of mindere 
mate kunnen sturen. 

4.3.1 Verschillen tussen patiënten en tussen ziektes  
De resultaten tonen aan dat de wijze waarop Samen Beslissen tot uiting komt 
sterk afhankelijk is van zowel de patiëntpopulatie als het bijbehorend zorgtraject. 
De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten die vaak moeite hebben met het 
aanpassen van hun gedrag en/of attitude. Dit maakt het voor zorgverleners lastig 
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om patiënten verantwoordelijk te maken voor hun eigen behandelproces en mee 
te laten beslissen. Niet alle patiënten willen of kunnen een actieve rol nemen. 
Daarnaast speelt ook een relatief lage sociaaleconomische status een rol in 
beide patiënten populaties. Dit stelt patiënten niet altijd in staat om alle infor-
matie te gebruiken en begrijpen. Daarnaast geldt dat bij een complex ziektebeeld 
dat patiënten niet altijd in staat zijn alle gevolgen van een beslissing te overzien. 

Daarnaast is de inrichting van het zorgtraject van invloed op de manier waarop 
Samen Beslissen wordt toegepast. Het bariatrisch traject bestond uit verschil-
lende bijeenkomsten waarin patiënten op verschillende momenten gewezen wer-
den op de mogelijkheid om samen te beslissen. Patiënten wisten hierdoor voor-
afgaand aan het gesprek met de chirurg al dat zij een stem hadden tijdens het 
gesprek en mee mochten beslissen. Het traject van vaatpatiënten is vaak meer 
verspreid over de jaren heen waarbij de vaatproblematiek gemonitord wordt. Dit 
houdt in dat patiënten de chirurgen eens in de zoveel maanden zien ter controle, 
en per controle besloten wordt wat passende stappen zijn om te ondernemen. 
Het zorgtraject, en daarmee de keuzemomenten, is daarom minder vastomlijnd 
dan bij bariatrie.  

Een ander opvallend verschil is dat het type aandoening uitmaakt voor de mate 
waarin patiënten zich kunnen voorbereiden. Bariatrisch patiënten maken na lang 
overwegen een bewuste keuze om te starten aan het behandelingstraject en 
kunnen zich daarom goed voorbereiden op het traject. Vaatpatiënten hebben 
vaak geen weet van hun aandoening tot een medische noodzaak ontstaat om bij 
de vaatchirurg in traject te gaan. De kans op ernstig gevolgen zoals amputatie 
of overlijden spelen plots een rol in hun leven, waardoor zij minder goed in staat 
zijn om zich vooraf voor te bereiden op hun mogelijke wensen. 

4.3.2  Onderlinge interactie tussen zorgverleners  
Een tweede organisatiefactor die invloed heeft op Samen Beslissen, is de wijze 
waarop de verschillende zorgverleners met elkaar interacteren. In de casus van 
het bariatrische zorgtraject is een multidisciplinair team betrokken, omdat de be-
handeling van ernstig overgewicht vraagt om specifieke kennis van verschillende 
(medische) specialismen. Kenmerkend voor deze casus is dat de patiënt en de 
zorgverlener onderling op veel verschillende momenten nieuwe informatie met 
elkaar uitwisselen. Immers, voordat de patiënt het beslisgesprek voert met de 
chirurg, heeft hij of zij al minstens vijf gesprekken gevoerd met de obesitasver-
pleegkundige, diëtist, psycholoog en internist. Sommige patiënten zijn aan het 
begin van het traject al bezig met de keuze voor een bepaalde operatiemethode. 
Omdat patiënten de chirurg pas op een later moment in het traject spreken, stel-
len patiënten soms vragen over de verschillende operatiemethoden aan de an-
dere zorgverleners, eerder in het traject. Waar het bariatrische zorgteam heeft 
afgestemd dat chirurgen verantwoordelijk zijn voor de beslisgesprekken met de 
patiënten en de andere zorgverleners hier geen advies over mogen geven aan de 
patiënten, worden in sommige gesprekken toch bepaalde verwachtingen ge-
schapen die de keuze voor een operatiemethode beïnvloeden. Voor de 
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verschillende zorgverleners is het dan ook noodzakelijk om het proces en wat zij 
richting de patiënt communiceren op elkaar afstemmen. Dit blijkt in sommige ge-
vallen nog voor problemen te zorgen (zie quote 24). Door sommige zorgverleners 
wordt dan ook erkend dat er meer noodzaak is tot integratie.  

Een mannelijke patiënt van 48 jaar heeft zojuist een intakegesprek gehad met 
de obesitasverpleegkundige. De verpleegkundige vroeg of de man nog vragen 
had naar aanleiding van de voorlichting en de man legt uit dat hij graag wil weten 
hoe zijn leven er na de operatie uit gaat zien. Hij vertelt dat hij geniet van lekker 
eten en graag met zijn vrouw een glaasje wijn drinkt. Hij hoopt dat hij dit ritueel 
ook na de operatie voort kan zetten. De verpleegkundige raadt aan om dit te 
bespreken met de diëtiste. Bij de diëtiste vertelt de man opnieuw zijn verhaal. De 
diëtiste, zonder de patiënt zijn medische dossier te checken, legt uit dat in dat 
geval de gastric sleeve waarschijnlijk een goede optie is, omdat patiënten met 
een sleeve over het algemeen al het eten en drinken goed kunnen verteren. Tij-

 (Quote 24  Casus Bariatrie) 

Daarentegen kent vaatchirurgie een relatief eenvoudig en autonoom werkproces 
waarbij één specialist per patiënt het zorgproces leidt. De chirurg ontvangt on-
derzoeksinformatie van radiologie en neemt de rapportages van de huisarts en 
soms met bevindingen vanuit neurologie en orthopedagogie mee in zijn of haar 
overwegingen betreft de behandeling. Deze overweging gaat altijd over de vraag: 

chirurg de eni
verwijst de vaatchirurg de patiënt door naar een andere zorgverlener of terug 
naar de huisarts, waarmee het vaattraject geëindigd wordt.  

4.3.3 Implementatie 
Tevens zijn er tussen de twee casussen verschillen te herkennen in de wijze 
waarop Samen Beslissen geïmplementeerd is in de dagelijkse zorgpraktijk. Sa-
men Beslissen bleek bij het academisch ziekenhuis al enkele jaren geleden te zijn 
ingevoerd. Het was onderdeel van de communicatie naar de patiënten, van de 
training van de specialisten, van onderzoek binnen het ziekenhuis en van ma-
nagement. In het topklinische ziekenhuis worden de principes van Samen Beslis-
sen nagestreefd en de betrokken chirurgen hebben informatie ontvangen over 
Samen Beslissen, maar er wordt in de dagelijkse praktijk niet sterk op Samen 
Beslissen gestuurd. Artsen zijn ook niet actief getraind. Dit zorgt er onder andere 
voor dat de wijze waarop chirurgen de beslisgesprekken vormgeven, aanzienlijk 
van elkaar verschillen, onder andere in de informatie die met de patiënt wordt 

sproken. Hoewel in beide ziekenhuizen de principes van Samen Beslissen zoveel 
mogelijk worden nagestreefd, wordt in het academische ziekenhuis Samen Be-
slissen explicieter gemaakt.  
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Daarnaast zien we in de bariatrie casus dat de wens van artsen om meer (pati-
ent-gerapporteerde) uitkomstinformatie een plek te geven binnen Samen Be-
slissen vaak stuit op praktische knelpunten. In het topklinische ziekenhuis hebben 
we ervaren dat de ICT afdelingen niet in staat zijn, op korte termijn, systemen 
aan te passen om informatie die al digitaal wordt uitgevraagd toe te voegen aan 
het EPD. Daarnaast zijn zij ook vaak niet bereid om systemen naast het huidige 
EPD te laten lopen om daarmee uitkomstinformatie beschikbaar te stellen. Ook 
praktische oplossingen, zoals het uitdraaien van de gegevens zodat artsen de 
uitkomstinformatie op papier ter beschikking hebben, lopen vast vanwege tech-
nische mankementen. Dit laat zien dat het verkrijgen van uitkomstinformatie nog 
niet ingebed is in de dagelijkse systemen en implementatie hiervan lastig is. 

4.3.4  Financieringsprikkels  
Tot sloten gaven de chirurgen in beide ziekenhuizen aan dat financieringsprikkels 
invloed zou kunnen hebben op de wijze waarop Samen Beslissen tot uiting komt. 
Het topklinische ziekenhuis wordt gefinancierd op basis van productie. Dit leidt 
er volgens de chirurgen toe dat alles moet worden vastgelegd en de chirurg tij-
dens het beslisgesprek veel moet invoeren in de computer. Hierdoor ligt de focus 
tijdens het gesprek niet altijd op de patiënt en wordt erkend dat de nadruk begint 
te liggen op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Daarentegen heeft het academi-
sche ziekenhuis te maken met vaste financiering, waardoor er geen sprake lijkt 
te zijn van productiedruk. Ook in het academische ziekenhuis worden afspraken 
administratief verwerkt, maar dit lijkt geen invloed te hebben op het gesprek. 
Chirurgen voelen daarnaast voldoende ruimte om de gesprekstijd uit te laten lo-
pen wanneer zij dat nodig achten.   
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5  

5.1  

In beide bestudeerde situaties is er onder zorgverleners en patiënten bereidheid 
om Samen te Beslissen. Zorgverleners werken grotendeels volgens de principes 
van Samen Beslissen, maar zij doen dit vanuit hun eigen overtuiging en op hun 
eigen manier en niet vanuit een algemeen model. Zij hechten sterke waarde aan 
hun eigen werkwijzen, enerzijds vanwege hun professionele autonomie en ander-
zijds omdat zij nog altijd de eindverantwoordelijke zijn voor de beslissing. Onder-
deel van die werkwijze is dat zij patiënten betrekken bij het maken van een keuze 
en hun wensen en voorkeuren koppelen aan richtlijnen, klinische uitkomstmaten 
en behandelopties om te bepalen wat de beste behandeling is. Hierbij gaat het 
vaak om het verkrijgen van consent en niet om consensus om er voor te zorgen 
dat patiënten verantwoordelijkheid nemen voor de gekozen behandeling. 

Van de kant van de patiënt zijn verschillen te zien in de mate waarin patiënten 
bereid zijn een actieve rol aan te nemen, zich voor te bereiden op het gesprek en 
zich vooraf te informeren en daarmee zelf verantwoordelijkheid te nemen of deze 
juist bij de zorgverlener te leggen. Soms, met name bij patiënten vaatchirurgie, 
drukken emoties de overweging van informatie en de afweging van behandelop-
ties naar de achtergrond. Hoe meer een patiënt passief en emotioneel in het be-
slisproces zit, hoe ongelijker de onderlinge verhoudingen en hoe meer de arts de 
doorslag geeft in de besluitvorming en hoe minder het besluit dus samen is ge-
nomen. Die ongelijkheid is echter niet altijd ongewenst. Er is ook in dit geval aan-
dacht voor de wensen en voorkeuren van de patiënt. Door de mogelijkheid te 
bieden (met name gezien bij vaatchirurgie) om op een later moment de defini-
tieve keuze te nemen, geeft de arts wel ruimte aan de patiënt om zelf de uitein-
delijke beslissing te nemen. De patiënt staat dan ook in deze situaties achter het 
genomen besluit. Bij Samen Beslissen krijgt de patiënt een centrale rol toebe-
deeld die hij of zij alleen met hulp van de arts kan oppakken. Samen Beslissen 
maakt daardoor, ondanks de centrale rol voor de patiënt, die patiënt niet minder 
maar meer afhankelijk van de arts om alle informatie te begrijpen en in perspec-
tief te plaatsen. Patiënten ervaren het proces als prettig. Ze voelen zich door de 
gesprekstechniek goed gehoord en gezien als mens, iets waar zij grote waarde 
aan hechten. Daarbij geven artsen ook aan dat betrokkenheid van de patiënt 
leidt tot een grotere tevredenheid met het behandelproces. 

Kortom, Samen Beslissen (om toestemming te verkrijgen) versterkt de positie 
van de patiënt, maar verkleint de afhankelijkheid niet. Het versterkt ook de posi-
tie van de zorgverlener. Machtsongelijkheid blijft, wordt mogelijk versterkt, maar 
een probleem lijkt dit niet. Uiteindelijk zijn en voelen de zorgverlener zich verant-
woordelijk voor de behandeling. Samen Beslissen helpt wel, als methode, om arts 
en patiënt samen in gesprek te laten gaan en achter elkaars beweegredenen te 
komen. 
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De mate waarin Samen Beslissen onderdeel uitmaakt van het zorgproces en de 
mate waarin tijd wordt vrijgemaakt voor de beslisgesprekken is van invloed op 
de uitkomsten van het beslisproces. Meer ruimte en aandacht, leidt tot een be-
tere interactie tussen patiënt en arts en geeft meer mogelijkheden om in geza-
menlijkheid besluiten te nemen. 

5.2 

 

In beide casussen zagen we hoe uitkomstinformatie op verschillende wijzen werd 
ingezet. Bij vaatchirurgie zagen we hoe uitkomstinformatie uit radiologisch on-
derzoek en een fitheidstest veelal werden besproken met de patiënt. De chirur-
gen namen de patiënt mee in het interpreteren van de scans en vergeleken deze 
individuele uitkomsten met algemene richtlijnen en statistieken om patiënten 
handvatten te geven voor interpretatie. In een klein aantal gevallen werd weinig 
hulp gegeven bij de interpretatie van de uitkomstinformatie, wat voor frustratie 
en verwarring bij patiënten zorgde: zij komen nota bene naar de arts voor verdui-
delijking van hun situatie. 

In de casus bariatrische chirurgie werd wel uitkomstinformatie verzameld, in de 
vorm van PROM-vragenlijsten die werden afgenomen aan het begin van het tra-
ject, maar deze informatie wordt niet systematisch teruggekoppeld aan de pa-
tiënten of aan de zorgverleners vanwege gebrekkige ICT. Zowel patiënten als 
zorgverleners hebben aangekaart wel behoefte te hebben aan het gebruik van 
uitkomstinformatie. Op dit moment worden beslissingen namelijk veelal genomen 
op basis van de medische geschiedenis van een patiënt en diens eetpatroon. De 
wijze hoe dit vervolgens te linken is aan de keuze voor een bepaalde behandel-
optie is voor patiënten niet altijd even duidelijk.  

Kortom, alvorens uitkomstinformatie op grote schaal in de Nederlandse zieken-
huizen gebruikt kan worden, moeten de ICT-systemen hierop worden aangepast. 
Daarnaast toont het praktijkonderzoek aan dat het beschikbaar komen van (uit-
komst)informatie niet altijd tot gemakkelijkere besluitvorming leidt. Om (uit-
komst)informatie daadwerkelijk in te zetten bij de besluitvorming, is het noodza-
kelijk dat de patiënt begrijpt wat er met bepaalde informatie bedoeld wordt en 
wat dit betekent voor de eigen situatie. Hier ligt een belangrijke taak voor de 
zorgverlener: hij of zij moet (uitkomst)informatie op een duidelijke manier kunnen 
uitleggen aan de patiënt. Daarnaast moet de zorgprofessional de informatie niet 
alleen uitleggen, maar ook de patiënt ondersteunen en sturen in het overwegen 
van 
anamnese, diagnose, leefstijl en wensen van de patiënt. 

Uitkomstinformatie, mits voldoende uitgelegd en verbonden aan anamnese, di-
agnose, leefstijl, wensen, behandelopties en toekomstscenar
een middel zijn om een patiënt te activeren om een keuze te maken voor de ene 
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of de andere behandeling, en tevens deels verantwoordelijk te maken voor deze 
keuze. Hierbij moet wel in overweging worden genomen dat het delen van uit-
komstinformatie extra gesprekstijd kost. Immers, de arts moet uitleg geven en 
de patiënt helpen bij de interpretatie van de informatie. Een belangrijke vraag die 
rijst is of dit ten koste gaat van de kwaliteit van het gesprek.  

5.3  

In onderstaand overzicht staan de belemmerende en bevorderende factoren van 
Samen Beslissen, die zijn waargenomen in het onderzoek, samengevat. 
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Tabel 2 Overzicht belemmerende en bevorderende factoren rondom Samen Beslissen 
Onderdeel Belemmerende factoren  Bevorderende factoren  

Visie • Onvoldoende afstemming tussen verschillende zorgverleners over wie 
wanneer vertelt over de behandelopties en de mogelijkheid tot Samen 
Beslissen. 

• Ziekenhuisbeleid, management en trainingen voor zorgverleners dragen 
Samen Beslissen uit. Zorgverleners krijgen ruimte om een eigen vorm van 
Samen Beslissen te ontwikkelen. 

Kennis &  

vaardighe-
den 

• Stellen van een open vraag zonder het delen van ondersteunende informatie. 

• Informatie delen zonder voldoende begeleiding. Patiënten krijgen veel 
informatie, maar zijn niet altijd in staat deze informatie zonder uitleg te 
begrijpen. Dit kan te maken hebben met hun voorbereiding, vermogen om 
informatie te begrijpen, maar ook met hun emoties gedurende het gesprek. 

• Onvoldoende verbinding maken tussen anamnese, diagnose, leefstijl, 
wensen, doelen en informatie aan behandelopties en bijbehorende 

. 

• Zorgverlener vraagt door naar leefstijl, wensen & doelen. 

• Zorgverlener neemt patiënt mee in het interpreteren van (uitkomst)informatie 
in het licht van de ziekte/lasten van de patiënt. 

• De zorgverlener verbindt de anamnese, diagnose, leefstijl, wensen, doelen aan 
 

• Patiënt aankijken en open houding aannemen. 

• Mogelijkheid geven om vragen te stellen, op elk moment 

Motivatie • Verwachten dat patiënten informatie doornemen en zich goed voorbereiden 
op het gesprek. Een grote groep doet dit niet en de kans is klein dat zij dit 
(willen of kunnen) aanleren. 

• Samen Beslissen zien als iets dat afgevinkt moet worden 

 

 

• Langdurig zorgtraject waarin zorgverlener en patiënt elkaar goed leren 
kennen. 

• Empathie voor patiënt (als persoon behandelen en niet als nummer) verhoogt 
betrokkenheid bij de behandeling en tevredenheid over de uitkomst, ook als 
deze tegenvalt. 

• Geloof dat Samen Beslissen bijdraagt aan patiënt betrokkenheid  

Middelen • ICT en administratie moeten ondersteunend zijn aan het gesprek.  

• Uitkomstinformatie moet digitaal worden teruggekoppeld aan patiënt en 
arts. 

• Uitkomstinformatie moet beschikbaar zijn bij het gesprek. 

• Tijdsdruk en inflexibele tijdsplanning. Een goed beslisgesprek is soms korter 
soms langer dan 15 minuten. Het verstrekken van informatie, belangen 
afwegen, luisteren naar de patiënt en een vertrouwensband opbouwen, 
evenals administratieve handelingen (EPD), kosten vaak meer tijd. 

• Bijwerken van het EPD tijdens het consult 

• Voldoende tijd en ruimte om een goed gesprek met de patiënt te hebben. 

Plan • Een zorgtraject waar verschillende zorgprofessionals verschillende 
boodschappen afgeven, andere verwachtingen wekken en informatie niet 
overdragen 

• Informatie wordt te vroeg in het zorgtraject gedeeld en/of in een vorm 
(papieren folder/brief) die kwijt kan raken. 

• Informatie wordt op het juiste moment in het zorgtraject en in de juiste vorm 
gedeeld. 

• Het spreiden van het proces van beslissen over meerdere consulten. 

• ICT en administratie aan het eind van het consult of na het consult 
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6  

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen enkele aanbevelingen 
worden geformuleerd.  

1. Zorg dat het concept aansluit bij de dagelijkse praktijk en zorg dat het 
opheffen van machtsongelijkheid geen doel op zich wordt. 

Het onderliggende idee bij Samen Beslissen is dat de patiënt gaat meebeslissen. 
Soms wordt Samen Beslissen in de literatuur geïnterpreteerd als een instrument 
om, tegen de traditionele verhoudingen in de zorg in, de machtsverhouding tus-
sen arts en patiënt minder hiërarchisch te maken en de patiënt meer zeggen-
schap te geven over de behandeling. Ons onderzoek laat zien dat Samen Beslis-
sen niet altijd zorgt voor meer gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en patiënt. 
Wel zorgt het voor een hoge patiëntbetrokkenheid bij de besluitvorming, waar-
door patiënten tevredener zijn over het beslismoment, en mogelijk kwalitatief be-

nemen. We zagen dat de zorgverlener hierbij veel oog 
heeft voor de patiënt en diens afwegingen. Het onderlinge afstemmen leidt ertoe 
dat arts en patiënt op een lijn komen; een lijn die het gezag van de arts niet on-
dergraaft maar versterkt. Dit machtsverschil is echter functioneel: het dient de 
kwaliteit van patiëntenzorg en het belang van de patiënt. Zorg dat Samen Be-
slissen dus niet gezien wordt als middel om de machtsongelijkheid op te heffen, 
maar sluit aan bij de dagelijkse praktijk waarin patiëntbetrokkenheid voorop 
staat, al dan niet in een gelijkwaardige relatie. 

2. Sluit aan bij wat al goed gaat. 

Ons tweede advies volgt uit het eerste en richt zich opnieuw op bestuurders en 
beleidsmakers. Samen Beslissen moet niet gezien worden als een standaard mo-
del dat de dagelijkse praktijk moet veranderen, maar als iets dat de alledaagse 
praktijk moet ondersteunen. Samen Beslissen bleek in het praktijkonderzoek 
geen radicaal nieuwe aanpak; het sluit aan bij de beroepsethiek en bestaande 
werkwijzen van zorgverleners. Bij de invoering en uitvoering van Samen Beslissen 
blijken zorgverleners de principes van Samen Beslissen vaak al in meer of min-
dere mate toe te passen tijdens beslisgesprekken. Zij zagen Samen Beslissen 
vervolgens als een manier om de patiënt bewust te maken van de ziekte en de 
behandelopties; een instrument dat zij kunnen inzetten om van de patiënt toe-
stemming te krijgen voor de behandeling en betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid te kweken. Onder zorgverleners in de onderzochte casussen was dus al 
sprake van een voedingsbodem voor Samen Beslissen. Wanneer Samen Beslis-
sen  gepresenteerd wordt, wordt impliciet kritiek gegeven op be-
staande praktijken en wordt een onderscheid gecreëerd tussen beleidstheorie en 
praktijk, waar zorgverleners aanstoot aan kunnen nemen. Sluit aan bij wat al ge-
beurt en blijf weg van postalgie  (verlangen naar een toekomst waarin alles beter 
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zal zijn) en een revolutionaire alles-is-nieuw  retoriek waarmee dit gepaard gaat. 
Een bescheidener insteek kan weerstand onder zorgverleners voorkomen en be-
tekent dat de zorgverlener de ruimte krijgt om af te wijken van wat achter de 
tekentafel is bedacht. 

3. Zorg dat Samen Beslissen geen eenmalig trucje maar een professionele 
werkwijze wordt 

Bij innovaties als Samen Beslissen is het gevaar dat het instrument niet alleen 
als nieuw gepresenteerd wordt, maar ook als specifiek trucje dat op een bepaald 
moment toegepast kan worden. Opnieuw komt Samen Beslissen dan los te staan 
van het alledaagse proces. Samen Beslissen is niet één gesprek waar een be-

wikkeling van tools zorgverleners handvatten kan bieden bij de toepassing van 
de principes van Samen Beslissen in de praktijk, kan dit ertoe leiden dat tijdens 
het beslisgesprek de zorgverlener het lijstje gaat afwerken en daarmee afdrijft 
van de onderliggende principes. In plaats van bijvoorbeeld een gespreksprotocol 
op te leggen moeten zorgverleners Samen Beslissen inpassen in hun eigen werk-
wijze en aanpassen aan hun eigen professionele identiteit. Een gespreksprotocol 
(of de, minder dwingende, zakkaartjes) moet de bevlogenheid van de zorgverlener 
en de persoonlijke, vertrouwelijke relatie tussen patiënt en zorgverlener die nodig 
is voor Samen te Beslissen faciliteren en niet in de weg gaan zitten. 

4. Zet in op het empoweren van de zorgverlener om patiënten te betrekken 

Het idee om Samen Beslissen in te zetten als middel om bestaande praktijken te 
versterken vraagt ook om aandacht voor de rol van de professional en een ver-
schuiving van de focus naar de zorgverlener. Bij Samen Beslissen gaat het vaak 
in eerste instantie om het empoweren van de patiënt. Ons advies is daarentegen 
om niet alleen en niet in eerste instantie uit te leggen wat Samen Beslissen voor 
de patiënt kan betekenen, maar juist ook wat dit inhoudt voor de zorgverlener. 
De arts speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de betrokkenheid en het 
creëren van een actieve houding van patiënten. Het ondersteunen van de zorg-
verlener is daarom essentieel om Samen Beslissen goed te implementeren. Be-
langrijke onderdelen hierbij zijn (a) het hebben van een gedeelde visie en motiva-
tie vanuit zowel het team als het management, (b) de beschikking hebben over 
uitkomstinformatie, (c)  tijd en ruimte hebben om een gesprek te voeren, (d) het 
bespreken van de opties over verschillende gesprekken (indien nodig), (e) de 
zorgverlener ondersteunen om zijn/haar expertise hierin verder te ontwikkelen. 

5. Samen Beslissen vraagt ook om een actieve houding van de patiënt 

Het onderzoek laat zien dat niet alle patiënten zich voorbereiden op het gesprek 
een leek, zegt u het  Om 

Samen Beslissen succesvol te maken moet er ook aandacht zijn voor de vaar-
digheden en houding van de patiënt. 
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6. Het overbrengen van informatie vraagt om kennis en kunde van de 
zorgverlener 

We hebben gezien dat het bij het aanbieden van informatie essentieel is de juiste 
context te schetsen en patiënten te ondersteunen bij het begrijpen van deze in-
formatie. Ook heeft de arts een rol in het samenbrengen van de wensen en doelen 
van de patiënt met de verschillende behandelopties. Patiënten in de onderzochte 
casussen lijken (nog) niet in staat om de relatie te leggen tussen hun wensen en 
doelen en de impact daarvan op de keuze voor de beste behandelopties. Hiervoor 
is het schetsen van een context, ondersteuning bij de interpretatie en het sa-
menbrengen van wensen en opties noodzakelijk. 

7. Zorg voor middelen om goed samen te kunnen beslissen, maar maak middelen 
niet tot doel 

Ons laatste advies is om elk hulpmiddel, ook uitkomstinformatie, kritisch te be-
zien vanuit het idee dat Samen Beslissen een lang proces is van besluitvorming, 
van intake tot eindgesprek, waarbij zorgverleners vertrouwen moeten opbouwen, 
in voorgesprekken de patiënt voorbereiden op het beslisgesprek, en, in de loop 
van dit proces, proberen goede zorg te leveren. Een tool moet daarbij geen doel-
op-zich worden. Het kan een plek krijgen in het beslisproces als het een bijdrage 
levert aan dit proces. Hetzelfde geldt voor uitkomstinformatie: biedt het laag-
drempelig aan en maak het makkelijk toegankelijk. Pas dan zullen zorgverleners 
het toepassen. Niet omdat uitkomstinformatie (of gesprekstrainingen, intervisie, 

komt aan het werk.  
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7  

Wij willen zowel het AMC, afdeling vaatchirurgie als het FG, afdeling bariatrie be-
danken voor de deelname aan het onderzoek. Beide afdelingen hebben hun 
spreekuren opengesteld voor de onderzoekers en hebben tijd geïnvesteerd in het 
onderzoek. Ook de patiënten die hebben deelgenomen, enerzijds door het toe-
staan dat de onderzoeker aanwezig was bij het gesprek met de zorgverlener en 
anderzijds door deel te nemen aan interviews achteraf, willen we bij deze bedan-
ken. Mede dankzij de open houding van patiënten en zorgprofessionals hebben 
we dit onderzoek uit kunnen voeren en hebben we inzicht gekregen in de com-
plexe dynamiek in de spreekkamer. 
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