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Potentiële belangenverstrengeling Geen

Voor presentatie mogelijk relevante relaties:

• Sponsoring of onderzoeksgeld -

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding -

• Aandeelhouder -

• Andere relatie, namelijk … -
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Wat is samen beslissen?!



BESLISMODELLEN

Paternalistisch beslismodel Informatief beslismodel 

Paternalistisch Informatief

Informatie Arts bepaalt Patiënt vraagt 

Controle/keuze Arts Patiënt 

SAMEN



Een proces dat goed moet worden ingericht en bewustwording, training en organisatie vereist! 

EEN PROCES EN GEEN EENMALIGE ACTIE!

FMS: Vierstappenmodel Samen beslissen van Stiggelbout– gebaseerd op het 3-talk model van Elwyn



Wensen

Voorkeuren

Doelen

Waarden

Verwachtingen



▪ Waarom: Spreekkamer = mijnenveld aan ruis 

▪ Wat: Structureren proces dat moet leiden tot complexe beslissing 

▪ Hoe: Systematisch en stapsgewijs informatie tot je te nemen → (keuze)hulpmiddelen

▪ Uitkomst: Voorkomt snel en intuïtief oordeel 

▪ Op organisatieniveau: Meetbaar minder ruis en minder “fouten”

Decision hygiene

Kahneman. Thinking, fast and slow (Human Judgment)



Waarom?!
W A T  I S  H E T  B E W I J S ?



Passende(r) zorg

• ↑ Tevredenheid 

• ↑ Betrokkenheid 

• Beter geïnformeerde patiënten

• ↓ Twijfel en spijt 

• ↑ Therapietrouw 

• ↓ Zorgkosten 

• ↓ Onnodige interventies   







Slechts 18% studies = chronische ziekte(n) 

N=3 (100%)  NS

N=12 (71%)  NS

-

N=4 (100%)  NS

N=11 (55%)  +

N=1 (100%)  NS

--

N=25 (66%)  +
N=3   (8%)     -

WHERE IS THE EVIDENCE?
A systematic review of shared decision making and patient outcomes

N=39 studies, 97 outcomes 

Shay et al. Med Decis. Making. 2015





Lastig onderzoek om uit te voeren! 

• Heterogeen! 

• Beoordeling samen beslissen 

• Niet tot nauwelijks head-to-head vergelijkingen

• Geen vastomlijnde controle groep

• “Oude” studies

• Lage evidence per studie 

• Samen beslissen is meer dan één consult 

• (eerdere) relatie met arts 

• Ontbreken van eenduidige definities uitkomstmaten  



Therapietrouw



De belangrijkste oorzaak van het niet goed onder controle zijn een chronische ziekte is 
therapieontrouw. Goed te realiseren dat de overall therapie trouw 50% !! 

THERAPIE(ON)TROUW

WHO. Adherence to long-term therapies. Geneva

• Wereldwijd probleem! 
• Grote impact! 
• De belangrijkste oorzaak van onvoldoende “ziekte controle”

• Overall therapietrouw slechts 50% !!! 



VERSCHILLENDE TERMEN

Klok et al. NtvG. 2009



VERSCHILLENDE TYPEN

Diever et al. Breathe. 2020

Type of nonadherence Characteristics

Unwitting
Misunderstand dosing regimen, fail to 
understand rationale for treatment

Erratic (or chaotic)
Difficulty following treatment because of its 
complexity or because of chaos of patients lives

Deliberate (or intelligent)
Deliberately decide that perceived concerns of 
medication outweigh its perceived need



DIVERSITEIT AAN OORZAKEN - NIET ÉÉN INTERVENTIE 

Diever et al. Breathe. 2020



VERSCHILLENDE MEETMETHODEN

Diever et al. Breathe. 2020

Method Accuracy

Self-report Highly inaccurate

Validated anonymous 
questionnaire

Highly inaccurate

Physician or asthma nurse 
assessment

Highly inaccurate

Pharmacy refill rate Inaccurate

Returned inhalers: canister 
weighing, dose counters

Fairly accurate

Pharmacological methods: 
blood/urine drug levels

Fairly accurate

Exhaled nitric oxide measurement Inaccurate

Electronic monitoring Highly accurate





Wilson et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010



De clue?!.

Wilson et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010

Session 1 

CDM: 77 (±17) min 

SDM: 106 (±22) min

FU sessions: 

CDM: 30 (±25) min 

SDM: 35 (±25) min

SDM >CDM: $32 /patient  

SDM = CDM*

*Walsh et al. BMJ. 2014

*CDM: paternalistisch model 

*SDM: samen beslissen 



Wellicht het beste bewijs voor “disadvantaged patients” 
Durand. PlosOne. 2014 

Haynes. Cochrane Database. 2008

De meeste dingen worden mooier met tijd en aandacht! 



Pleidooi voor 

Blijvende tijd & aandacht: 

Persoonsgerichte uitleg: 

Den Ouden et al. Health Expect. 2017

OPTIMAL trial 

Jaspers et al. BMJ Open. 2021

Den Ouden et al. Prim Care Diabetes. 2022

Den Ouden et al. Prim Care Diabetes. 2022



Hoe vergroot je de kans                 
dat je begrepen wordt?
Een perspectief op risicocommunicatie

D.R.M. Timmermans. Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6719 

Gepersonaliseerde 
gezondheidsinformatie 
communiceren 

E. Krahmer et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6787 

Risicogeneeskunde



Conclusie
• Geen spectaculaire resultaten 

• Voorzichtige evidence richting meer patiënttevredenheid (en begrip) 
indien samen beslissen (vanuit patiënten perspectief) wordt toegepast 
(bij i.i.g. een deel van de patiënten) 

• Op harde eindpunten (nog) geen overtuigende data
• Maar ook geen (goede) studies 

• Afwezigheid van evidence is niet hetzelfde als geen evidence 
• Kunnen we het “goede gevoel” nog niet “vastleggen”?!



Zijn we er klaar voor? 
H O E  D O E N  W E  H E T  I N  D E  P R A K T I J K



70%

Kantar Public. 2022

DE INTENTIE TOT “SAMENWERKING” IS ER ZEKER!



Berends et al. 2022

TOEPASSING IN DE SPREEKKAMER NOG BEPERKT!

65% Internisten
60% AIOS

n=31 internisten, 58 AIOS 

OOR-NO: 8 klinieken



VERSCHIL TUSSEN GEWENST EN DAADWERKELIJK UITGEVOERD MODEL

*Driever et al. BMC Medical Education                Berends et al. 2022

* Overeenkomend met eerdere resultaten onder een grotere groep AIOS en medisch specialisten 



48% 
zorgverleners zegt aan 
samen beslissen te doen

35% 
Zorggebruikers denkt dat 
er aan samen beslissen 
wordt gedaan

Kantar Public. 2022

Perception reality bias



Kantar Public. 2022

▪ JA: 
▪ Meer bewustwording                

(m.n. patiënten)

▪ NEE: 
▪ Geen gedragsverandering
▪ Patiënten: slechts 13% “zeker wel” 
▪ Artsen =  

Werkt de campagne?





H A A L B A A R ?

Belemmerende factoren







Faalintelligentie







https://www.briljantemislukkingen.nl/over-ons/archetypen Paul Iske – Instituut voor Briljante Mislukkingen 

Universele lessen voor het succesvol slagen van implementaties - 16 archetypen die helpen bij identificeren en leren van “mislukkingen”

https://www.briljantemislukkingen.nl/over-ons/archetypen


• Huid van de Beer: “niet te snel concluderen dat iets een succes is”

• Canyon: traditie en cultuur van de medische beroepsgroep, dominantie v.h. huidige model: ziekte- versus patiënt centraal, huidige medische 
curriculum: gebruikelijk om voor elk medisch probleem één evidence based voorkeursoplossing te kiezen (scholing, training en begeleiding) 

• Generaal zonder leger: juiste middelen zijn nodig: voor voldoende tijd lijken organisatorische aanpassingen vereist (pleidooi voor meer tijd in de
spreekkamer); ondersteuning nodig met hulpmiddelen (o.a. keuzehulpen)  

• Lege stoel aan tafel: zijn alle relevante partijen werkelijk betrokken? (zorgverzekeraars etc.)

• Verkeerde portemonnee: we krijgen helaas geen “kijk en luistergeld”

• Andere hersenhelft: verschillende kaders: keurslijf richtlijn, juridische en kwaliteitskaders; verschillen in beleving over wat samen beslissen 
echt is; feiten & fabels 

• Einstein-punt: zo simpel mogelijk, maar niet simpeler maken: samen beslissen is niet zo makkelijk als het lijkt en meer dan het stellen van 3
goede vragen!

• Olifant: het totaal is meer dan de som der delen en soms is de som der delen meer dan het totaal: wellicht meer focus op afzonderlijke onderdelen 
nodig

• Winner takes it all: er is niet één oplossing, niet één soort probleem, niet één soort zorgverlener en zeker niet één soort patiënt 

Archetypen nader toegelicht



Afnemende mate van samen beslissen en intentie voor de toekomst

Zorgverleners kunnen worden ingedeeld in drie segmenten

Kantar Public. 2020

Vrouw > Man Vrouw = Man Vrouw < Man 



FEMINIEN
• Verbondenheid 
• Persoon en procesgericht 

MASCULIEN
• Autonoom
• Taak en oplossingsgericht 

Lombarts, Largo-Jansen 









Paul Iske – Instituut voor Briljante Mislukkingen 



Wat is er nodig?



Tijd! & aandacht 
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