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Evidence Based Medicine en 
Samen Beslissen

• Zorgprofessionals meestal opgeleid volgens Evidence Based Medicine-principe.

• Veel nieuwe ontwikkelingen: Integraal Zorgakkoord, uitkomstgerichte zorg, samen beslissen…

• Samen Beslissen is een vast onderdeel van Evidence Based Medicine:

Evidence

Situatie en voorkeur
van de patiënt

Klinische expertise

Behandelkeuze

Sackett DL, BMJ 1996



Wat is Samen Beslissen 
volgens u?

a) Patiëntparticipatie

b) De patient om informed consent vragen

c) Een behandeladvies geven, waarna de patiënt zelf beslist

d) De behandeloptie kiezen die het beste bij de patiënt past

e) De patiënt goed uitleggen wat de behandelmogelijkheden zijn, 

inclusief de voor- en nadelen ervan



Samen beslissen is een gezamenlijke manier van besluiten,

waarbij zorgverlener en patiënt wederzijds informatie en gedachten uitwisselen,

om tot een (be)handelbeslissing te komen die het beste bij de patiënt past. 

• Samen Beslissen is tweerichtingsverkeer, waarin:
• Zorgverleners de patiënt informeren over de aandoening, de(be)handelopties en de 

evidence over de voor- en nadelen ervan. 

• Patiënten de zorgverlener informeren over hun voorkeuren m.b.t. die behandelopties 

en hoe zij de voor- en nadelen ervan wegen.

• “Geen besluit over mij… zonder mij”
• Voorkeuren van zorgverleners en patiënten komen niet altijd overeen!

Wat is Samen Beslissen?



Samen beslissen: is niets nieuws!









Samen Beslissen in de zorg

Laten we in de zorg de keuze aan de zorgprofessional over, 

ook al gaat het over ons eigen lichaam??



Waarom tegenwoordig Samen 
Beslissen in de zorg?

• Praktisch

• Veel meer (para-)medische mogelijkheden.

• Makkelijker vindbaar op internet.

• Ethisch

• Het recht om te beslissen over je eigen lichaam (autonomie).

• Juridisch

• De plicht goed te informeren en de voorkeur van de patiënt

mee te nemen bij de keuze voor een behandeling (WGBO)*.

• Maatschappelijk

• Wens van patiënten(verenigingen), beroepsorganisaties, overheid, verzekeraars.



• Evidence-based!

• Bevordert kwaliteit en veiligheid van de zorg:

• Verbetert patiëntparticipatie (Montori VM, JAMA 2013)

• Verbetert patiënttevredenheid (Mulley A, BMJ 2012)

• Vergroot therapietrouw (Stacey D, Cochrane Database Syst Rev. 2017)

• Vermindert overbehandeling (Knops AM, Ann Surg. 2012; Oshima Lee, NEJM 2012)

• Leidt niet tot slechtere gezondheidsuitkomsten (Stacey D, Cochrane Database Syst Rev. 2017)

Waarom tegenwoordig Samen 
Beslissen in de zorg?



Patiëntenmonitor ‘Samen beslissen’ PFN 2020 (n=7.458)

Ja, altijd; 
55Ja, niet 

altijd; 35

Nee; 7 Weet niet; 4

Voorwaarden:

1.Voldoende tijd voor het gesprek.

2.Zorgverlener moet meerdere opties benoemen.

3.Voldoende informatie over voor- en nadelen van de opties.

4.Zorgverlener moet persoonlijke situatie en wensen bespreken.

Mening van patiënten



Hallo Hallo

dokter  patiënt
Vraag jij naar 

de voordelen 

en nadelen 

van een 

behandeling?

Vraag jij naar de 

verwachtingen 

van je patiënt?

Beslis samen met je dokter

welke zorg het beste bij jou past.

Ga voor meer tips naar

www.begineengoedgesprek.nl

Beslis samen met je dokter

welke zorg het beste bij jou past.

Ga voor meer tips naar 

www.begineengoedgesprek.nl

http://www.begineengoedgesprek.nl/
http://www.begineengoedgesprek.nl/


Vele Samen Beslissen-situaties voor 
therapeuten en diëtisten

Aandoeningen

• Gesuperviseerde looptraining

• Cardiovasculair risicomanagement / hartrevalidatie

• (Knie- of heup-) artrose

• Osteoporose

• Longaandoeningen

• Na COVID

• (Voorste) kruisbandletsel

• Na MDL- of pancreas-chirurgie

• Rughernia

• ...alle aandoeningen?!

Keuzes
• Wel of geen behandeling?
• Nu of later?
• Hoe veel?
• Hoe vaak?
• Welke soort?
• Waar/bij wie?
• …



Nadat de diagnose van patiënt X is vastgesteld en naar u is verwezen, 
moet er een behandeling worden gekozen.
Wat is nu de eerste stap in het proces van Samen Beslissen?

a) De zorgverlener integreert de voorkeur van de patiënt in de behandelkeuze

b) De zorgverlener vraagt om informed consent voor de geadviseerde behandeloptie

c) De zorgverlener legt de behandelopties uit en bespreekt de voor- en nadelen ervan met 

de patiënt

d) De zorgverlener geeft aan dat er iets te kiezen valt en de voorkeur van de patiënt de 

doorslag geeft

e) De zorgverlener peilt de voorkeuren van de patiënt door de voor- en nadelen van de 

opties met de patiënt af te wegen

Samen Beslissen… kan ik dat ook?



4 stappen:
• “Team talk”

• Geef aan dat de patiënt een keuze heeft en bied uw hulp daarbij aan.

• “Option talk”

• Communiceer de behandelopties en hun voor- en nadelen.

• “Choice talk”

• Vraag expliciet naar de waarden en voorkeuren van de patiënt.

• “Decision talk”

• Betrek de (voorkeuren van) de patiënt bij de uiteindelijke behandelkeuze.

www.deelkunde.nl/SDM/uitvoering

Elwyn G, et al. J Gen Pract 2012

Stiggelbout AM, et al. Patient Educ Couns 2015

Ubbink DT, et al. Surg Technol Int 2015

ISBN: 978 90 313 8263 7

Samen Beslissen… kan ik dat ook?

http://www.deelkunde.nl/uitvoering


Van Balen E, Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4959

Risico-communicatie



• Praktische Samen Beslissen-trainingen & e-learnings

• Platform Uitkomstgerichte Zorg.

• Keuzehulpen (‘patient decision aids’)

• Info over aandoening, behandelopties, voor- en nadelen ervan, kennis- en voorkeuren-vragenlijst.

• Bedoeld voor patiënten, ter voorbereiding op besluitvormingsgesprek.

• Ontwikkeld volgens nationale leidraad, i.s.m. beroeps- en patiëntenverenigingen.

• Consultkaarten & Keuzekaartjes

• Over vragen die patiënten het vaakst stellen.

• Bedoeld voor zorgverleners, om voor- en nadelen te bespreken.

• www.consultkaart.nl; www.thuisarts.nl

Hulpmiddelen bij Samen 

Beslissen 

https://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/opleidingsmateriaal/default.aspx
http://www.consultkaart.nl/
http://www.thuisarts.nl/


Samen Beslissen-gesprekstrainingen

• Met medisch psycholoog & professionele acteur / simulatiepatiënt

• 4-8 deelnemers, één dagdeel  

• Op basis van zelf aangeleverde casuïstiek

• Mailto: mp-onderwijs@amsterdamumc.nl

Hulpmiddelen bij Samen 

Beslissen 

mailto:mp-onderwijs@amsterdamumc.nl


E-learnings

Opleidingsmateriaal op Platform Uitkomstgerichte zorg

Hulpmiddelen bij Samen 

Beslissen 

https://sdm.visieintoekomst.nl/zorgverleners
https://sdm.visieintoekomst.nl/patienten
http://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/opleidingsmateriaal/default.aspx


De 3-goede-vragen kaartjes
• www.3goedevragen.nl

Hulpmiddelen bij Samen 

Beslissen 

http://www.3goedevragen.nl/


Samen Beslissen toepassen

Uitdagingen:
• Al deze tools werken alleen indien ‘bewust onbekwaam’  campagne.

• Bewustwording bij zorgprofessionals en patiënten  training en tools.

• Lastige situaties: bijv. SEH, ICU, dementie  “Samen Beslissen 2.0”.

• Organisatorische veranderingen  hulp bij implementatie.



Welke stelling(en) vindt U het meest in uw situatie van toepassing? 

1. Samen Beslissen doe ik al

2. Samen Beslissen wil ik wel maar weet nog niet hoe

3. Samen beslissen kost (te) veel tijd en die heb ik niet

4. Samen Beslissen geeft de patiënt alleen maar (keuze) stress

5. Als zorgprofessional weet ik wat het beste is voor mijn patiënt

6. Samen Beslissen is alleen mogelijk bij (hoog) opgeleide patiënten

7. De meeste patiënten willen of kunnen helemaal niet samen beslissen

8. Bij bepaalde ziektebeelden is maar 1 behandeloptie, dan is samen beslissen niet nodig


