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Hoofdstuk 1. Het programma
De training beslaat 4 uur die als volgt worden ingevuld:

Opbouw bijeenkomst
17.00-17.30 uur
Ontvangst
17.30 uur
Tijdens een broodje beantwoorden de trainers vragen over de vooraf toegezonden literatuur en
over de opzet van het experiment.
18.00 uur
De te spelen casussen over de choice talk (cardiologie, oncologie en geriatrie) worden
geïntroduceerd. Tips worden gegeven over te hanteren startvragen en doorvraag-vragen. Tips en
casussen zijn vooraf toegezonden.
18.15 uur
In drie subgroepen gaan de deelnemers uiteen. Dezelfde rollenspellen worden twee maal
gespeeld. De tweede ronde wordt gespeeld door andere deelnemers. Die kunnen gebruik maken
van de tips uit de tussenevaluatie door de subgroep. Feedback wordt onderling gegeven en door
de trainers.
19.30 uur
De te spelen casussen over de option talk en decision talk (cardiologie, oncologie en geriatrie)
worden geïntroduceerd. Tips worden gegeven over te hanteren startvragen en doorvraag-vragen.
Tips en casussen zijn vooraf toegezonden.
19.45 uur
De deelnemers gaan opnieuw in drie subgroepen uiteen. De rollenspellen worden tweemaal
gespeeld. De tweede ronde wordt gespeeld door andere deelnemers. Die kunnen gebruik maken
van de tips uit de tussenevaluatie door de subgroep. Feedback wordt onderling gegeven en door
de trainers.
21.00 uur
Plenaire nabespreking en vooruitblik op het experiment. Deelnemers worden succes toegewenst
bij het uitvoeren van het experiment.
21.30/22.00 uur
Einde training.
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Hoofdstuk 2. De toelichting op het programma
1. Doel en uitgangspunt van de training
Doel van dit scholingsaanbod is het verbeteren van de gespreksvaardigheden bij shared decision
making (SDM) in Friese ziekenhuizen bij bovengenoemde patiëntengroepen / ziektestadia. Het
uitgangspunt bij deze training is het zorgmodel Choice Talk, Option Talk en Decision Talk. SDM
bestaat in dit experiment uit drie fasen in gesprekken tussen professionals en patiënten. Wij
spreken hier van professionals en niet van medisch specialisten, omdat het mogelijk is dat een deel
van de fasen bestaat uit gesprekken tussen verpleegkundig specialisten en patiënten of tussen
huisartsen en patiënten. De drie fases zijn: choice talk, option talk en decision talk, gebaseerd op
het model van Elwyn (Elwyn et al., 2012, zie bijgevoegde lijst van aanbevolen literatuur voor de
deelnemers aan de training). De drie fasen vinden plaats in drie afzonderlijke gesprekken. Per fase
staat hieronder vermeld welke onderwerpen per gesprek aan de orde komen. Deze onderwerpen
kwamen tot stand in gesprekken met patiëntvertegenwoordigers in de achterban van Zorgbelang
Fryslân en na bestudering van SDM literatuur. De genoemde onderwerpen vormen een menukaart.
Het is niet noodzakelijk om alle items te gebruiken in de gesprekken. De genoemde onderwerpen
moeten in een gewoon gesprek aan bod komen. Wij wijzen af, dat er per onderwerp vragenlijsten
tot stand komen die professionals en patiënt samen invullen. Verder blijkt uit patiëntervaringen
binnen de achterban van Zorgbelang Fryslân dat er bij SDM sprake is van voortschrijdend inzicht
bij de patiënt. Het kan zijn, dat een gespreksonderwerp uit de choice talk pas landt bij de patiënt
tijdens de decision talk. Er moet ruimte zijn in de SDM-gesprekken dat sommige onderwerpen
ongeagendeerd in een latere fase toch weer terugkomen.
De gespreksonderwerpen per fase kunnen zijn:
Dit is een voorstel uit de training kan blijken dat enkele onderwerpen vervallen of erbij komen. De
bedoeling is dat er gestandaardiseerd wordt gewerkt.
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Choice talk
De professional helpt patiënten te begrijpen welke waarden voor hen van belang zijn in het leven
en hoe deze waarden de beslissing beïnvloeden. Ook gaat hij/zij na of de patiënt in staat is om mee
te beslissen. Dit laatste gebeurt met behulp van de ACE-lijst (Aid to Capacity Evaluation) (Etchells et
al., 1999; Sessums, Zembrzuska, & Jackson, 2011).
De professional vraagt de patiënten bereidheid om wel of niet aan SDM deel te nemen
De professional inventariseert het bestaande juiste, onjuiste of afwezige ziekte-inzicht bij de
patiënt
De professional inventariseert wie aan het besluitvormingsproces deelnemen (en plant de
besluitvormingsprocedure (besluit binnen x dagen genomen)
Attendering dat de patiënt het Option Talk gesprek mag opnemen en daarvoor een app voor
voicerecording moet downloaden.
Attendering dat de patiënt het volledige medisch dossier digitaal kan inzien.
Option Talk
Informatie over bewezen effectiviteit en risico's van de aan de orde zijnde behandelingen
Informatie over (de frequentie van) bijwerkingen en complicaties per behandeling
Kwaliteitsindicatoren over de betrokken professional (bijvoorbeeld aantal eerder uitgevoerde
interventies)
Uitleg van de aangereikte uitgeschreven informatiemateriaal. Attendering op de mogelijkheid om
de huisarts, de filmpjes en ervaringsdeskundigen te raadplegen voordat de decision talk begint.
De professional wijst op de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij collega’s.
Decision talk
De professional stelt vast of de patiënt tot een behandelkeuze is gekomen
De patiënt formuleert de keuze en de professional vraagt de overwegingen die meespeelden uit
De professional checkt nogmaals het ziekte-inzicht bij de patiënt en de mate waarin diens keuze
weloverwogen is. Het is belangrijk dat de keuze daadwerkelijk gedragen wordt door de patiënt en
niet onder druk van familie of anderen tot stand is gekomen.
De professional en patiënt nemen het besluit
Zij werken gezamenlijk logistieke afspraken voor behandeling en nazorg uit
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2. De trainers
De trainers hebben ervaring met en theoretische kennis Shared Decion Making. Hij/zij kan omgaan
met groepsinteracties en beschikt over de didactische vaardigheden om de deelnemers met
casussen te inspireren.
Guus Schrijvers
Van 1987 – 2012 hoogleraar Public Health bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijns Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met als leeropdracht
Structuur en Functioneren van de Gezondheidszorg.
Hij publiceerde tal van boeken en artikelen over zorginnovatie. Sinds 2012 is hij werkzaam bij
Zorgbelang Fryslân. Van juni tot december 2015 trad hij op als ad interim-directeur.
Schrijvers heeft grote ervaring met het trainen van medisch studenten in gespreksvaardigheden en
in het trainen van specialisten-in-opleiding bij het UMC Utrecht in managementvaardigheden en
multidisciplinair teamoverleg.
Riet ten Hoeve
Van 1980 – 1993 docent op verschillende hbo-Instellingen. In 1996 vestigde zij zich als huisarts in
Stiens na het volgen van de huisartsopleiding in Groningen. Tijdens haar werk als huisarts heeft zij
zich beziggehouden met het organiseren van diverse nascholingsactiviteiten, zoals de 2-jaarlijkse
Texelcursus voor huisartsen, de 2-jaarlijkse Compagnonscursus op Ameland voor huisartsen en
specialisten en de 2-jaarlijkse Triodag voor huisarts, POH en Doktersassistente.
Zij was betrokken bij de oprichting van Doktersacademie Friesland. Sinds 2012 was zij met name
bestuurlijk actief. Sinds eind 2015 is zij als medisch adviseur betrokken bij Ketenzorg Friesland.
Harriët Hollander
Sinds 2014 werkzaam bij Zorgbelang Fryslân als projectleider. Medeauteur van 'Friese burgers over
de organisatie van de zorg in 202 Beleidsnota van Zorgbelang Fryslân als bijdrage aan de
gedachtenvorming over het zorglandschap in Friesland in 2020".

3. Lijst van verplichte en aanbevolen literatuur
Verplichte literatuur die vooraf gelezen moet zijn:
o

KNMG. (2015). Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht. Retrieved from
http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=9925d0ba-f92d-4d15-b4c1217f911ead20&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=148680

o

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Barry, M. (2012).
Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27(10),
1361–7. http://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6.
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Hoofdstuk 3. De verplichte literatuur
Samenvatting rapport, KNMG. (2015)
Niet alles kan, hoeft
De moderne geneeskunde kan steeds meer. Waar bijvoorbeeld de diagnose kanker vroeger een
vrijwel zeker doodvonnis betekende, kun je tegenwoordig soms nog jaren doorleven of er zelfs van
genezen. Deze verbeterde mogelijkheden om ziektes te genezen en levens te verlengen heeft ook
een keerzijde. Zo zijn sommige behandelingen zeer ingrijpend, hebben ze grote bijwerkingen en
mogelijk schadelijke gevolgen. Wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere
zorg passender? Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een
voorgenomen behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de patiënt zo’n behandeling
nog wil en of dat realistisch is? Over wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt en met welke zorg dit
het best te bereiken is?
Het zijn onderwerpen die hulpverleners op tijd moeten bespreken met patiënten die door een
ziekte of een kwetsbare situatie de dood in zicht hebben. Want zorg is alleen passend als deze
aansluit bij de wens van de patiënt. Dit betekent dat patiënten een eigen afweging moeten
kunnen maken of zij een medische behandeling nog wensen of ervan afzien en een andere weg
kiezen. Zo ontstaat ook ruimte voor acceptatie, afsluiting en afscheid en (palliatieve) zorg die daar
op gericht is.
Hoe zeer iedereen dit ook met elkaar eens is, in de praktijk wordt dit gesprek nog te weinig
gevoerd. Wat houdt ons tegen? En hoe kunnen we in Nederland bereiken dat mensen in de laatste
periode van hun leven passende zorg krijgen, dat wil zeggen zorg die past bij hun wensen?
Organisaties van patiënten, artsen, verpleegkundigen en ouderen hebben dit onderzocht en doen
verslag in het rapport ‘Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase’. Hierin staan
mechanismen die ertoe leiden dat er soms lang doorgegaan wordt met behandelen en er te
weinig focus is op de kwaliteit van leven en de keuzes die hulpverleners samen met de patiënt
kunnen maken als de laatste levensfase in zicht is. Ook worden maatregelen voorgesteld om er
samen voor te zorgen dat de meest passende zorg in de laatste levensfase wordt gegeven. Met als
belangrijke opdracht aan hulpverleners: richt je op de patiënt, niet op diens ziekte. Focus niet
alleen op wat er misschien nog medisch kan, durf eerlijk te zijn over het resultaat. Vraag goed door
en luister naar wat de patiënt wil. Het houdt ook een belangrijke opdracht in voor patiënten en
hun naasten: denk na over je perspectieven en mogelijkheden, vraag door, vertel wat je wensen en
verwachtingen zijn. De betrokken organisaties zullen ieder vanuit hun eigen doelen en
mogelijkheden deze gezamenlijke doelen ondersteunen.
Waarom gaan we maar door met behandelen? Mechanismen
waarom blijven dokters en patiënten vaak lang doorgaan op de weg van behandelen?
De oorzaken zijn te vinden op allerlei niveaus: de samenleving, de organisatie van de zorg, de
spreekkamer en de huiskamer. In het rapport worden diverse oorzaken besproken; hier noemen
we kort de belangrijkste.
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Praten over levenseinde is niet gewoon.
Doodgaan doen we allemaal, maar weinig Nederlanders bespreken met hun naasten en
hulpverleners welke voorkeuren zij hebben rond (afzien van of stoppen met) behandelen in de
laatste levensfase. Ook is het niet gebruikelijk om wensen rond het levenseinde vast te leggen. Dit
zie je ook terug in de dagelijkse zorg.
‘Niet opgeven’ is de basishouding in onze samenleving.
Acceptatie van en overgave aan ziekte en het naderende einde is niet gewoon, doorvechten wel.
Familie, kennissen en collega’s moedigen patiënten aan om strijdbaar te zijn en laatste strohalmen
te grijpen. Dit zien we terug in de neiging van dokters en patiënten om vooral iets te blijven ‘doen’.
‘Doen’ is beter dan ‘laten’.
Artsen staan vaak in de ‘behandelstand’. Ze zijn opgeleid om patiënten te genezen. Niet of anders
behandelen kan voelen als falen. Ook hebben sommige artsen moeite met het loslaten van het
behandelen, omdat dan ook het gevoel van controle ophoudt. Artsen beginnen liever niet over
een eventueel staken of niet starten van een behandeling (‘laten’), omdat zij hun patiënten niet de
hoop op verbetering willen ontnemen. Patiënten op hun beurt schetsen tegenover hun arts vaak
een te positief beeld van hun conditie en de effecten van een behandeling, in de hoop dat ze nog
een volgende behandeling zullen krijgen. Hierdoor ontstaat de zogeheten ‘coalitie van hoop’.
Richtlijnen zijn gericht op ‘doen’.
Zo zijn richtlijnen doorgaans niet toegesneden op ouderen en patiënten met meer ziekten tegelijk.
Ze besteden weinig aandacht aan de optie om van een behandeling af te zien. Bij de keuze van de
‘voorkeurs’ behandeling in de richtlijn wordt te weinig rekening gehouden met de manier waarop
de behandeling het functioneren en welzijn van de patiënt en diens kwaliteit van leven en sterven
beïnvloedt, terwijl dit voor de patiënt uiterst belangrijk is. Ook is er een gebrek aan kennis over
richtlijnen palliatieve zorg. Dit alles maakt dat behandelkeuzes vooral gericht zijn op (verlengde)
levensduur, in plaats van op kwaliteit van leven.
Opleidingen zijn gericht op ‘doen’.
Ook in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden is er relatief weinig aandacht
voor competenties rond de afweging (niet) behandelen. Hierbij speelt ook de ziekenhuiscultuur
een rol, die is gericht op genezen. In de vaak hectische praktijk is het moeilijk om de geleerde
lessen over communicatie en gedeelde besluitvorming echt toe te passen. De werkdruk is hoog en
de opleidingseis van voldoende ingrepen is leidend.
Verder komt palliatieve zorg ook relatief weinig in de opleidingen voor, evenals het opbouwen van
kennis en kunde op het gebied van ouderen.
Betaald voor handelen.
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In het huidige zorgstelsel worden zorginstellingen en hulpverleners in met name ziekenhuizen
veelal per verrichting betaald. Er kan dus een financiële prikkel zijn om declareerbare verrichtingen
uit te voeren in plaats van het afzien van verder behandelen.
Veel hulpverleners, weinig afstemming, wie is verantwoordelijk? Bij de zorg en behandeling van
patiënten in de laatste levensfase zijn vaak hulpverleners van verschillende organisaties en
specialismen betrokken. Het kan dan ingewikkeld zijn om de zorg goed afstemmen en met name
om een niet-behandelbeslissing te nemen, zeker nu steeds meer hulpverleners parttime werken.
Geen blik op de hele mens.
Er komen er steeds meer (super)gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit leidt tot meer
specifieke en effectieve behandelingen. Het brengt echter ook het risico met zich mee dat
hulpverleners zich te zeer richten op die ene aandoening en niet op de kwaliteit van leven van de
patiënt als ‘geheel’.
Bij besluit over behandeling is medisch perspectief vaak nog leidend. In ziekenhuizen bepalen
artsen vaak welke behandeling wordt ingezet. Hierdoor kunnen andere, voor de patiënt heel
relevante aspecten ondersneeuwen, zoals zijn welzijn en sociale en culturele aspecten. Ook staan
de wensen van de patiënt zo onvoldoende centraal bij de besluitvorming.
Palliatieve zorg wordt te laat ingezet.
De patiënt krijgt vaak pas palliatieve zorg, zoals pijnbestrijding, hulp bij psychische of sociale
problemen en ondersteunen bij de verzorging, als er geen op genezing gerichte behandeling meer
mogelijk is. Patiënten blijken zelf ook palliatieve zorg af te houden, omdat hen dit het gevoel geeft
dat ze ‘opgegeven’ zijn.
Gesprek over mogelijk afzien van een behandeling kost meer tijd.
Voor een hulpverlener is het vaak eenvoudiger en sneller om de patiënt een concreet
behandelvoorstel te doen, dan uit te leggen dat er geen mogelijkheden voor genezing meer zijn,
inclusief uitleg over wat de patiënt in de resterende weken of maanden kan verwachten. Ook de
hoge werkdruk speelt hier een rol.
Praten is moeilijk.
Dit soort gesprekken vragen van hulpverleners vaardigheden die als leerstof in de
basisopleidingen niet verplicht zijn. Hoe te reageren op verdriet, onmacht, teleurstelling, boosheid,
frustratie, angst en hoop? Zo’n intensief traject vergt meer dan het (kunnen) voeren van een
slechtnieuwsgesprek.
Wat vertel je de patiënt?
Voor artsen is het vaak lastig te bepalen hoeveel informatie zij met een patiënt delen. Moet de arts
alle (detail)informatie geven, of zich beperken tot de opties die hij zinvol acht? Waar help je de
patiënt het meest mee? Tegelijk moet bij gedeelde, patiëntgerichte besluitvorming worden
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voorkomen dat patiënten en familie het gevoel krijgen medisch verantwoordelijk te zijn voor de
beslissingen om wel, niet of anders te behandelen.
Grote onbekende: cultuur en levensbeschouwing beïnvloeden de kijk op levenseinde. Beslissingen
over doorgaan of stoppen met een behandeling hebben alles te maken met opvattingen over
leven en dood, zowel die van patiënten, familieleden, hulpverleners als die van de maatschappij.
Verschillen in opvatting over bijvoorbeeld pijnbestrijding kunnen het gesprek over passende zorg
in de laatste levensfase bemoeilijken. Dit zal steeds vaker spelen.
Mensen leggen onvoldoende en niet op tijd hun wensen en voorkeuren rond het levenseinde vast.
Hierdoor voelen hulpverleners zich soms gedwongen een bepaalde ingreep wél te doen, zelfs als
de kans op succes klein is. Maar ook als een patiënt een behandelverbod heeft vastgelegd,
besluiten hulpverleners soms toch om een behandeling in te zetten.
En wat kunnen we eraan doen? Maatregelen
In het rapport zijn drieëntwintig maatregelen benoemd die kunnen helpen om de mechanismen te
doorbreken en tot passende zorg te komen. Op de volgende vijf punten willen de organisaties die
meewerkten aan dit rapport als eerste vooruitgang bereiken.
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1. Aanvaarden van het levenseinde wordt gewoner en praten over het levenseinde ook.
De organisaties zullen zich ervoor inzetten dat in de samenleving meer ruimte komt voor het
accepteren van ziekte en overlijden. Ook de media kunnen hier veel in betekenen. Het moet
gewoner worden om over je levenseinde te praten, over wensen en verwachtingen en over andere
mogelijkheden dan alleen doorbehandelen. Daarbij kan het helpen om de vaak hooggespannen
verwachtingen van de geneeskunde bij te stellen. Het gaat in de laatste levensfase immers niet
alleen om maximale geneeskunde (en verlenging van het leven), maar om optimale zorg en
kwaliteit van leven en welzijn. Een hulpmiddel om het gesprek tussen patiënten, hun naasten en
hulpverlener(s) op gang te brengen, is de brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ van
patiënten-, ouderen- en zorgorganisaties. Er is ook een variant voor artsen. Het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zullen via
www.thuisarts.nl informatie verspreiden voor patiënten. Zij overwegen om op www.thuisarts.nl
filmfragmenten toe te voegen voor patiënten die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ook het
schriftelijk vastleggen van je wensen rond de zorg in deze laatste fase is voor veel mensen heel
lastig. Er wordt inmiddels gekeken naar een laagdrempelige toegang tot neutrale wilsverklaringen
en niet-reanimeerpenningen. Unie KBO en PCOB zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van een
neutrale niet-reanimeerpenning, in samenwerking met andere organisaties. Ook worden
gespreksleiders ingezet om tijdens bijeenkomsten het gesprek over wensen rond het levenseinde
op gang te brengen.
NOOM heeft al methodieken om oudere migranten te ondersteunen bij het verwoorden van
wensen voor de toekomst. Hierin zal het onderwerp ‘spreken over de zorg in de laatste levensfase’
een plaats krijgen. Ook verzorgt NOOM incidenteel trainingen voor zorgverleners op het gebied
van diversiteit rond het levenseinde. De ouderenorganisaties trekken zo, ook bij andere
interventies, intensief met elkaar op om het tijdig spreken over het levenseinde te ondersteunen
en bevorderen. Zij stimuleren een brede insteek bij dit onderwerp, mét oog voor de
levensbeschouwelijke waarden en spirituele zorg.
Want we willen dat er een goed gesprek mogelijk wordt tussen patiënten en hulpverleners die
vanuit cultuur of levensbeschouwing een eigen visie hebben op de zorg rond het levenseinde.
Organisaties van patiënten en ouderen (inclusief oudere migranten) willen goed
voorlichtingsleermateriaal maken. Ook hoort dit onderwerp een standaard onderdeel te worden
van (na)scholing van hulpverleners, inclusief het omgaan met verschillen in beleving van ziekte,
ouderdom en sterven. Het is belangrijk dat we bij deskundigheidsbevordering op dit terrein
patiënten, mantelzorgers en eventueel deskundigen uit diverse gemeenschappen betrekken.
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2. Wensen patiënten verhelderen en samenwerking, inclusief overdracht, verbeteren.
De samenwerking tussen verschillende hulpverleners kan beter. Het is belangrijk dat huisartsen
tijdig met kwetsbare ouderen en patiënten met een levensbedreigende ziekte praten over hun
wensen en verwachtingen rond het levenseinde (zorg, welzijn, wonen) en deze wensen in het
dossier vastleggen. Dat maakt het doorgeven van de informatie eenvoudiger. Een zogenaamde
Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) kan deze samenwerking bevorderen. Een goed initiatief in
dit kader is het voornemen om de huisartsen (NHG)-richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts
en specialist bij verwijzingen aan te passen en uit te breiden met informatie-uitwisseling tussen
huisartsen onderling. Ook doen hulpverleners en zorginstellingen er goed aan om voor patiënten
en hun naasten een vast aanspreekpunt te creëren en om steeds duidelijk vast te stellen wie de
zorg coördineert en regie voert over de behandeling. De ‘Handreiking
verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ van onder andere de KNMG noemt
dit ook als norm. Deze handreiking kreeg brede steun, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om
deze afspraken te realiseren. Hoe lastig ook, het zou passende zorg een stuk dichterbij brengen.

3. Samen beslissen, en besluitvorming verbeteren
De hulpverlener en patiënt die samen beslissen, is een uitgangspunt dat zeker belangrijk is om te
komen tot passende zorg. De patiënt beslist, maar moet dat kunnen overzien en de hulverlener
helpt hem daarbij.
De Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF werken daarvoor de thema’s
‘gezamenlijke besluitvorming’ en ‘verbetering van de besluitvorming’ in de laatste levensfase uit in
hun project Samen Beslissen.
Ook Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) gaat aandacht besteden aan (het beter
bespreekbaar maken van) de keuzemogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de
laatste levensfase, inclusief het belang van het vastleggen van deze keuzes in het dossier van de
patiënt.
Het zou goed zijn om in alle ziekenhuizen een Multidisciplinair Overleg voor complexe
behandelbeslissingen in te voeren, waaraan ook de betrokken huisarts, specialist
ouderengeneeskunde, verpleegkundige en andere hulpverleners ( bijvoorbeeld verpleegkundige,
geestelijk verzorger en andere hulpverleners) deelnemen. Hier is nog een weg te gaan. V&VN gaat
Verpleegkundige/Verzorgende Adviesraden (VAR’s) in de instellingen attenderen op het belang
van (deelname aan) multidisciplinair overleg bij complexe behandelbeslissingen.
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Gelukkig wordt al steeds meer gewerkt met klinisch redeneren, palliatief redeneren, een moreel
beraad en met anticiperende besluitvorming (advance care planning), vooral in de
ouderengeneeskunde. Bij opname in een instelling of consult in de eerste lijn informeren
hulpverleners steeds vaker bij patiënten in de laatste levensfase welke zorg zij nog wel en welke
zorg zij niet meer wensen. Zo kunnen hulpverleners hier zoveel mogelijk al vooraf rekening mee
houden. Dit model van anticiperende besluitvorming vormt een voorbeeld voor andere
hulpverleners en zorginstellingen. Daar hoort ook training van de hulpverleners bij. Het NHG denkt
aan het ontwikkelen van scholing op het gebied van advance care planning.

4. Richtlijnen niet alleen richten op ‘doen’, maar ook op ‘laten’ (anders doen).
Artsen en verpleegkundigen moeten bij een patiënt in de laatste levensfase in scenario’s denken
en de mogelijke uitkomsten op het gebied van functioneren, welzijn en kwaliteit van leven
bespreken met de patiënt en diens naasten. Hierbij kunnen checklists helpen. Maar vooral het
opnemen in richtlijnen van de afwegingen om soms juist niet te handelen helpt. De Federatie
Medisch Specialisten wil in de lopende richtlijnprogramma’s zorgen dat de optie ‘anders doen’
wordt opgenomen als het behandeldoel niet meer bereikt kan worden. Het NHG wil in ziektegerelateerde standaarden een overzicht opnemen van voor- en nadelen van behandelopties en
daarvan afgeleide keuzehulpen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Zorginstituut
Nederland (ZiN) gaan dit ondersteunen.

5. Het zorgstelsel minder richten op productie en meer op passendheid.
Een arts kon tot voor kort gesprekken over het (mogelijk) afzien van behandelingen niet in
rekening brengen. Inmiddels is sinds 2014, mede op verzoek van de Stuurgroep die dit rapport
opstelde, wel een betaling mogelijk gemaakt van een ‘Intensief consult ten behoeve van
zorgvuldige afweging behandelopties (190063)’.
Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders moeten nu actief aan de slag met het maken van
contractafspraken met zorgverzekeraars over en uitvoeren van het ‘intensief consult’. Dat
bevordert ook het luisteren naar en samen beslissen met de patiënt.
Tweede verplicht te lezen artikel. Dit vormt de theoretische onderbouwing van de drie deling
choice talk, option talk en deccision talk . Elwyn G et al, Shared decision making: a model for clinical
practice. J Gen Intern Med. 2012 Oct;27(10):1361-7. Epub 2012 May 23.

Abstract
The principles of shared decision making are well documented but there is a lack of guidance
about how to accomplish the approach in routine clinical practice. Our aim here is to translate
existing conceptual descriptions into a three-step model that is practical, easy to remember, and
can act as a guide to skill development. Achieving shared decision making depends on building a
good relationship in the clinical encounter so that information is shared and patients are
supported to deliberate and express their preferences and views during the decision making
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process. To accomplish these tasks, we propose a model of how to do shared decision making that
is based on choice, option and decision talk. The model has three steps: a) introducing choice, b)
describing options, often by integrating the use of patient decision support, and c) helping
patients explore preferences and make decisions.This model rests on supporting a process of
deliberation, and on understanding that decisions should be influenced by exploring and
respecting “what matters most” to patients as individuals, and that this exploration in turn depends
on them developing informed preferences.
Key Words: shared decision making, patient centered care
INTRODUCTION

Sharing decisions, as opposed to clinicians making decisions on behalf of patients, is gaining
increasing prominence in health care policy.1–4 Shared decision making (SDM) has been defined as:
‘an approach where clinicians and patients share the best available evidence when faced with the
task of making decisions, and where patients are supported to consider options, to achieve
informed preferences”.2
The principles of SDM are well documented and the common elements have been
summarized.5 The earliest mention was in 1982,6 but the idea draws on and deepens the principles
of patient centered care.7,8 Others9,10 provided more detail and this led to a greater focus on the
skills required.11,12
Yet, despite attention to principles and competences, there remains a lack of clear guidance about
how to accomplish SDM in routine practice. Our aim is to translate conceptual descriptions into a
three-step model that is practical for clinicians.
The purpose of this article is to advance a novel, yet pragmatic, proposal about how to do SDM in
routine settings, in short to integrate good communication skills with the use of patient decision
support tools.
GUIDING ETHICAL PRINCIPLES

The skills of SDM are unlikely to be developed, let alone exhibited, unless the clinician agrees with
the guiding ethical principles. At its core, SDM rests on accepting that individual self-determination
is a desirable goal and that clinicians need to support patients to achieve this goal, wherever
feasible. Self-determination in the context of SDM does not mean that individuals are abandoned.
SDM recognizes the need to support autonomy by building good relationships, respecting both
individual competence and interdependence on others. These are the key tenets of both selfdetermination13 and relational autonomy.14 Self-determination theory is concerned with our
intrinsic tendencies to protect and preserve our well-being.13 Relational autonomy is the term used
to describe the view that we are not entirely free, self-governing agents but that our decisions will
always relate to interpersonal relationships and mutual dependencies.15 As King and Moulton have
noted, these principles extend the concept of informed consent beyond that of simple information
transfer towards honoring informed preferences.16 We acknowledge that good clinical practice
balances these principles with those of beneficence and justice.17
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However, some healthcare professionals express doubts, saying that patients don’t want to be
involved in decisions, lack the capacity or ability, might make ‘bad’ decisions, or worry that SDM is
just not practical, given constraints such as time pressure. Others claim they are ‘already doing it’,
though data from patient experience surveys indicates that this is not generally the case.18,19 It is
therefore clear that the first step for those advocating the uptake of SDM is to ensure that clinicians
and others support the underlying rationale.
Before doing so however, we need to note the challenges that clinicians will be navigating. Low
health literacy or low numeracy will be barriers to SDM and some patients come from cultural
backgrounds that lack a tradition of individuals making autonomous decisions. We cannot
therefore emphasize too strongly that SDM has to be built on the core skills of good clinical
communication skills, as recognized in many seminal texts,20–23 including building rapport and
structuring the consultations.24
WHY SHARE DECISIONS: BEYOND THE ETHICAL IMPERATIVE

SDM is supported by evidence from 86 randomized trials showing knowledge gain by patients,
more confidence in decisions, more active patient involvement, and, in many situations, informed
patients elect for more conservative treatment options.25 We illustrate the arguments in favor of
SDM by providing two hypothetical cases where more than one reasonable treatment option
exist—see cases 1 and 2.12 They illustrate that informed preferences are an optimal goal because
the decisions made will be better understood, based on more accurate expectations about the
negative and positive consequences26 and more consistent with personal preferences.
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DOING SHARED DECISION MAKING

We propose that achieving SDM depends on tasks that help confer agency, where agency refers to
the capacity of individuals to act independently and to make their own free choices.27,28 SDM aims
to confer agency by 1) providing information and 2) supporting the decision making process.
Providing Information
We help patients participate by providing high quality information. We also need to elicit what
patients already know, and whether it is correct. People place different importance on the
outcomes associated with different options and have different preferences about the processes
and paths that lead to these outcomes. If patients are not informed, they will be unable to assess
‘what it is important to them’, and so establish informed preferences. The first task of SDM is to
ensure that individuals are not making decisions when insufficiently informed about key issues, not
‘making decisions in the face of avoidable ignorance’ (Al Mulley, personal communication). Many
tools have been designed to help achieve this goal.29 Detail about these tools and their effects can
be found elsewhere:11 in this article we will describe how to deploy them as part of doing SDM.

Supporting Deliberation
The second task is to support patients to deliberate about their options (see Fig. 1), by exploring
their reactions to information. When offered a role in decisions, some patients feel surprised,
unsettled by the offer of options and uncertainty about what might be best.30 If all responsibility for
decision making is transferred to patients they may feel ‘abandoned’.31 Some patients initially
decline decisional responsibility role, and are wary about participating.32
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Figure 1.
A shared decision making model. A MODEL FOR CLINICAL PRACTICE
To accomplish SDM, we propose a three-step model for clinical practice (see Fig.1). We want to
emphasize that this is a simplified model that illustrates the process of moving from initial to
informed preferences.
We acknowledge that this process also has psychological, social and emotional factors that will
influence this deliberation space and that will need to be managed by an effective clinician-patient
dialogue, seeking what Epstein has termed a ‘shared mind’.33 However, accepting these
requirements, we aim for parsimony.
We describe three key steps of SDM for clinical practice, namely: choice talk, option
talk and decision talk, where the clinician supports deliberation throughout the process (Fig. 1 and
Boxes 1, 2 and 3). Choice talk refers to the step of making sure that patients know that reasonable
options are available.
Option talk refers to providing more detailed information about options and decision talk refers to
supporting the work of considering preferences and deciding what is best.The model outlines a
step-wise process, although it is important to recognize that the model is not prescriptive—clinical
interactions are by necessity fluid. Decision support tools provide crucial inputs into this process.
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Patients will want time to study new information and to consider their personal preferences,
particularly for futures that are unknown to them, to think about outcome states that they have
never experienced.34,35 Deliberation may, in part, be done outside the clinical encounter, although
often patients wish to consolidate their views with a trusted clinician. Individuals often want to
discuss options with others and it would be best if those involved could potentially use the same
information resources (see below).
Rapley has referred to this need to talk to others, at different times and places, as a ‘distributed’
deliberation process.36 Recognizing this need, and allowing time for it, is a cornerstone for effective
SDM .33,37
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The model also includes the use of decision support interventions,38 which summarize information
in formats that are accessible to patients, using the most up to date evidence about the harms and
the benefits.39 Some tools also include preference clarification exercises.39 Decision support for
patients can be in concise formats, such as in brief text or diagrams, and used during encounters to
initiate SDM. They can also be extensive: typical of the many tools already developed—booklets,
websites, videos, DVDs—to used by patients, their family and friends, outside the encounter, and at
different time points38 see Box 1, 2 and 3, and synopsis in Box 4.

DELIBERATION

We use the term "deliberation" (see Fig. 1) to describe a process of considering information about
the pros and cons of their options, to assess their implications, and to consider a range of possible
futures, practical as well as emotional. This ‘deliberation’ space, colored grey in the figure,
encompasses the need to work collaboratively with professionals as well as with the wider
networks that patients will use.36
Deliberation begins as soon as awareness about options develops.The process is iterative and
recursive, and the intensity increases after options have been described and understood.

DISCUSSION

We have proposed a model of how to do SDM in clinical practice (Fig. 1), based on three key steps,
namely choice talk (Box 1), option talk (Box 2) and decision talk (Box 3), whilst also being aware that
many other people may be contributing. There are implications for training: in our experience the
best way to learn these skills is to use simulations, either with colleagues or with trained
actors11,40,41 and use brief patient decision support tools.38,42
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There are measurement scales to assess skillfulness,43,44 although we lack a measure to assess
proficiency in risk communication. The use of brief patient decision support tools can catalyze
SDM.38,42
This model builds on the previous work in this field by integrating a number of contributions. It
acknowledges the foundations in ethics9,10 as well as the work that describes the stages and skills
required.5 However, it was our experience in implementation studies that gave rise to this threestep model that aims to help clinicians integrate SDM and patient decision support into their
work.42 Many clinicians will push back at the suggestion that yet more has to be accomplished in
clinical encounters. We acknowledge this concern and argue that new systems will be required to
appropriately reward truly patient centered practice. The introduction of brief decision support
interventions can act as a catalyst for a new discourse and help make SDM a practical reality in busy
clinics, albeit one that may lead to some patients needing more than one encounter where they
can discuss important decisions. We realize that this model is a simplification of a complex,
dynamic process, yet its simplicity may help others accomplish and teach shared decision making.
That was our goal.
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Hoofdstuk 6. Notitie over belangrijke vragen
bij SDM
Van: Brant Visser, Gonnie Vriend, Riet ten Hoeve
We gaan uit van een patiënt die behoort tot een van de categorieën genoemd in het protocol
onder het kopje Study Population.
We hebben de vragen niet uitgeschreven maar geven successievelijk aan welke punten aan de
orde moeten komen.
1. Choice talk: de patiënt maakt gemotiveerd een keuze wel/niet samen te beslissen
De betreffende (symptoom) diagnose is gesteld. Bij geriatrie is het de symptoomdiagnose
ijzergebreksanemie; bij cardiologie het in aanmerking komen voor een ICD of hartklepvervanging.
Er is een indicatie voor behandeling (al of niet na nader onderzoek) of (bij anemie) verder
onderzoek. En er zijn meerdere plm gelijkwaardige mogelijkheden ten aanzien van het vervolg.
Wanneer de optie behandeling impliceert dat er nog vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden dan
kan het SDM-traject ook dan al starten.
o Er moet duidelijk zijn dat de patiënt voldoende inzicht heeft en zelf kan beslissen.
o Er zijn geen (overige) redenen de patiënt niet te includeren (exclusiecriteria negatief).
In alle gevallen wordt aan de patiënt de informatie gegeven zoals die ook in de WGBO
aangegeven: wat is er aan de hand, wat zijn de behandelmogelijkheden, wat is het verwachte
resultaat en wat zijn de verwachte bijwerkingen. In deze fase wordt dit globaal aangegeven.
Hoe verder? Wil de patiënt de keuze aan de arts laten; of juist alleen zelf beslissen. Of kiest de
patiënt voor Shared Decision Making (Gedeelde Besluitvorming).
Hierbij is het belangrijk dat de verschillende keuze-opties goed uitgelegd worden en door de
patiënt begrepen worden. Het moet ook helder zijn dat er geen behandelingen aangeboden
worden die medisch niet zinvol zijn.
Als de patiënt op dit moment al aangeeft niet te voelen voor SDM dan wordt dit genoteerd met
daarbij de reden voor niet deel willen nemen. Dit wordt verzameld voor de projectgroep.
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Wanneer de patiënt wel mee wil doen wordt nader uitgelegd wat hij in vervolggesprek kan
verwachten:
o volledige informatie van de specialist ten aanzien van de verschillende
behandelmogelijkheden (of de voor-nadelen van de scopie bij anemie) met de daaraan
verbonden verwachtingen en bijwerkingen
o aandacht voor dat wat voor de patiënt van belang is in deze fase, waarbij ook
behandelafspraken en eventuele beperkingen worden betrokken
o aandacht voor de gevolgen voor het dagelijks leven: welke problemen ziet de patiënt in
het vervolg en dat er pas in een 3e gesprek een (gezamenlijke) keuze wordt gemaakt.
Ten aanzien van het vervolggesprek:
o
o
o

de patiënt wordt gevraagd of er iemand is die hem kan vergezellen bij het vervolg
de patiënt wordt gestimuleerd het vervolggesprek op te nemen
de patiënt wordt geattendeerd op het feit dat hij zijn medisch dossier kan inzien

2. Option Talk: uitwisselen van informatie
In dit gesprek wordt de wederzijdse informatie zo optimaal mogelijk gedeeld.
(zie bij choice-talk: wat kan de patiënt verwachten).
Hier zijn open vragen, zoals in Tabel 2 van artikel A3777 in het NTVG 2011 leidend.
o
o
o
o
o
o
o

Wat weet u al over…
Wat wilt u nog meer weten?
Wat vindt u daarvan?
Wat betekent dit voor u?
Mag ik u nog wat informatie geven?
Weet u zo voldoende?
Wat zijn voor u de belangrijke punten?

De patiënt krijgt:
o
o
o

informatie over bewezen effectiviteit van de aan de orde zijnde behandelingen
informatie over de (frequentie) van bijwerkingen en complicaties
indien aanwezig informatie over kwaliteitsindicatoren

De arts krijgt:
o
o
o

inzicht in de gedachten van de patiënt t.a.v. het vervolg
inzicht in het doel in deze fase: wat wil de patiënt bereiken
inzicht in de problemen die de patiënt ziet opdagen en die invloed hebben op de keuze
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De arts geeft de patiënt:
o
o
o
o
o

indien beschikbaar keuzehulpen/patiëntenfolders mee
de beschikbare keuzefilmpjes mee om samen met een naaste te bekijken
een folder mee met informatie over SDM om aan de huisarts te geven
aan dat hij met de huisarts of getrainde vrijwilligers verder kan praten over het SDM-proces
aan dat hij altijd een second opinion kan vragen

3. Decision gesprek: het besluit wordt gezamenlijk genomen
De patiënt geeft aan welke keuze hij wil maken en de specialist vraagt de overwegingen die
meespeelden uit en dan wordt (na eventueel nog een verduidelijkend gesprek (zie protocol)
gezamenlijk besloten.
Bronnen:
NTVG 2011 art. A3777: R. van Staveren: Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk.
Bijblijven:29/9/2015: Pel-Littel/van Veenendaal: Gedeelde besluitvorming.
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