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1. Inleiding en probleemstelling
1. De probleemstelling die het SDM-project beantwoordt, luidt: welk effect heeft Shared
Decision Making (SDM) bij een aantal verschillende ziektebeelden op
behandelkeuze, zorggebruik, therapietrouw van de patiënt voor de gekozen optie,
kwaliteit-van-leven van de patiënt, ervaringen van patiënten en ervaringen van de
betrokken artsen?
2. Het SDM –project kent drie innovaties tegelijk: 1. Het scholen van patiënten over hun
ziekte 2. Het scholen van specialisten in neutrale presentatie van behandelopties en
andere SDM-aspecten en 3. Het onderscheiden van drie fasen in het SDM-gesprek: de
option talk (wilt u meebeslissen?), de option talk (wat zijn de opties?) en 3. de decision
talk (heeft de patiënt bekwaam en onafhankelijk besloten?).
3. Om die probleemstelling te beantwoorden kent het project twee nulmetingen. Bij de
eerste worden patiënten bevraagd die NIET deelnemen aan het project. Zij vormen
een historische controlegroep. Dat is van belang. Indien er bij de start van het SDMproject specialisten reeds intensief hun patiënten betrekken bij de besluitvorming, is
het effect van het SDM-project gering. Doen zij dat niet, dan is het effect groot. Bij de
tweede nulmeting wordt het zorggebruik van experimentele patiënten vergeleken (in
vakjargon gematched in een apart case control study) met controlepatiënten uit de
medische registratie met patiënten met dezelfde diagnose en leeftijd.
4.

De eerste nulmeting is afgerond. De tweede is nog niet gestart. Opzet is om met deze
laatste een begin te maken in de zomer van 2017.
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2. Resultaten van de eerste nulmeting
1. Vragenlijst voorlegden gedurende de periode 1 april en 1 oktober 2016. De bedoeling is
een uitgebreid verslag te maken tegelijk met die over de tweede nulmeting.
2. De 52 patiënten waren als volgt verdeeld over deelnemende specialismen: cardiologie (21),
oncologie (16) geriatrie (14) en onbekend (1).
3. De meeste van de 52 patiënten beschikten over redelijke lichamelijke en psychische
competenties. De meesten konden korte wandelingen maken, waren Niet bedlegerig,
konden zonder hulp eten en drinken, waren niet kortademig, ervoeren weinig pijn, hadden
weinig moeite met slapen en voelden zich niet slap, hadden een redelijke eetlust en
voelden zich zelden misselijk en hadden geen last van obstipatie. Vanwege hun ernstige
aandoening voelden velen zich gespannen, waren vaak moe en ook neerslachtig. Hun
kwaliteit van leven beoordeelden 27 van de 52 met het rapportcijfer zes of lager, tien met
het rapportcijfer zeven en vijftien met een cijfer van meer dan zeven. In de bijlage staan
tabellen die in detail de hier besproken dimensies van gezondheid en welzijn beschrijven.
4. Onze interpretatie is, dat de competenties van deze patiënten voldoende zijn om mee te
kunnen beslissen over SDM-opties. Wel zijn het patiënten met ernstige aandoeningen,
voor wie elke opties voor- en nadelen heeft voor de te verwachten levensduur en de
kwaliteit van leven gedurende die levensduur.
5. De 52 patiënten kregen drie vragen voorgelegd over de mate waarin zij konden
meebeslissen. Deze luiden:
a. Hoeveel moeite is er gedaan om u te helpen uw gezondheidssituatie te begrijpen?
b. Hoeveel moeite is er gedaan om te luisteren naar de dingen die voor u belangrijk
zijn als het gaat om uw gezondheidssituatie?
c. Hoeveel moeite is gedaan om de dingen die voor u belangrijk zijn mee te nemen
bij het kiezen van een volgende stap?
d. Op deze vragen konden zij reageren met een cijfer van nul tot en met negen. Het
minimum van nul betekent helemaal geen moeite het cijfer negen alle mogelijke
moeite.
6. De vragen zijn ontworpen en uitgetest op validiteit door een Amerikaanse
onderzoeksgroep.1 De drie vragen tezamen noemen zij de CollaboRATE. De uitslagen per
vraag rekenen zij om naar een schaal van nul tot en met 100. De CollaboRATE score is de
gemiddelde score op de drie hierboven genoemde vragen tezamen.

1

Barr, P. J., Thompson, R., Walsh, T., Grande, S. W., Ozanne, E. M., & Elwyn, G. (2014). The psychometric
properties of CollaboRATE: a fast and frugal patient-reported measure of the shared decision-making process.
Journal of Medical Internet Research, 16(1), e2. http://doi.org/10.2196/jmir.3085
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7. Op de vraag Hoeveel moeite is er gedaan om u te helpen uw gezondheidssituatie te
begrijpen? scoorden de 52 respondenten gemiddeld 8,48 op de schaal van nul tot 9.
Laagste waarde: twee en hoogste waarde een negen.
8. Op de vraag Hoeveel moeite is er gedaan om te luisteren naar de dingen die voor u
belangrijk zijn als het gaat om uw gezondheidssituatie? scoorden zij gemiddeld 7,83.
Laagste waarden: één 2 en tweemaal een 4. Hoogste waarde: negen.
9. Op de vraag Hoeveel moeite is gedaan om de dingen die voor u belangrijk zijn mee te
nemen bij het kiezen van een volgende stap? scoorden zij gemiddeld 7,40. Laagste
waarden: twee maal een nul en tweemaal een 4. Hoogste waarde: negen.
De drie vragen gecombineerd leverden een CollaboRATE score op van 88 op een schaal van
nul tot honderd.
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3. Discussie
1. De Collaborate score van 88 is hoog voor een nulmeting. Bij de start van het SDM-project
verwachtten wij een verbeterpotentieel op deze score van vijftien punten. Die is alleen te
realiseren bij de derde vraag (meenemen van belangrijke dingen in de volgende stap), die
een partiële Collaborate score heeft van 82,1. Deze vraag is wel de belangrijkste in het
SDM-project.
2. De hoge score komt ook voort uit de selectieprocedure van de maatschappen. Alleen de
maatschappen met interesse in SDM meldden zich aan. Tien weigerden onze uitnodiging
vanwege financiële redenen of vanwege tijdsdruk. Waarschijnlijk is, dat de maatschappen
die ja zeiden, reeds in hun gespreksvoering nadruk legden op Shared Decision Making. Dat
blijkt nu uit de hoge Collaborate Score.
3. Tijdens de scholingsbijeenkomsten toonden de betrokken specialisten zich enthousiast en
leergierig over de aangereikte tips voor de gespreksvoering (neutrale presentatie; uitleg
met ondersteuning van keuzehulp) en de driedeling van het proces in choice talk, option
talk en decision talk. Te verwachten is daarom dat zij op de derde vraag (meenemen van
belangrijke dingen in de volgende stap) nog beter gaan scoren.
4. De tweede nulmeting (zie punt 3) gaat waarschijnlijk geen grote verschuivingen opleveren
in het zorggebruik, omdat patiënten en hun naasten toch al veel werden betrokken bij de
besluitvorming. Toch is het de moeite waard dit te checken: Immers de verschuiving komt
tot stand in het domein van de wat lager scorende derde vraag.
5. Het lijkt erop, dat we in dit SDM project goede voorbeelden hebben geïdentificeerd van
Shared Decision Making. De betrokken specialisten waren al goed bezig en verbeterden
zich dankzij dit project. Of dit de conclusie blijft bij de afronding van het project, is
onderwerp van studie in de rest van 2017 en 2018.
6. Tenslotte nog een nabrander. In de resultatenpunten 5 tot en met 14 werkten wij vooral
met gemiddelden. Daarover gaan ook onze discussiepunten 15 en 16. Bij de 52 patiënten
zitten er drie met een zeer lage score op de tweede vraag (zie punt 12). Dat aantal is vier op
de derde vraag (zie punt 13). Hoe erg is zo’n misfit van ongeveer drie op de 52 patiënten. Is
zo’n negatieve score te beschouwen als een niet ingediende klacht? Het is te vroeg om in
deze tussentijdse rapportage te komen met beleidssuggesties. Toch voelt het niet goed
om alleen te focussen op gemiddelden en zeer lage scores daarmee te verwaarlozen.
7. In de bijlage treft u enkele Power Point grafieken aan op basis van de uitkomsten op de
drie vragen over samen beslissen en de vragen over de gezondheid van de patiënten.
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4. Bijlage
Bijlage 1: grafieken
Bijlage bij Memo over Resultaten en discussie over eerste Nulmeting binnen het
project Shared Decision Making van 23 april 2017 van Guus Schrijvers en Harriet
Hollander
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