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Vooraf
Begin 2015 is Zorgbelang Fryslan gestart (gefinancierd door Stichting De Friesland) met
een studie welk effect heeft Shared Decision making (SDM) bij een aantal verschillende
ziektebeelden op behandelkeuze, zorggebruik, therapietrouw vabn de patient voor de
gekozen optie, kwaliteit van leven van de patient, ervaringen van patienten en ervaringen
van betrokken artsen?
Dit deelrapport behoort tot een drietal rapporten die gezamenlijk de inhoudelijke
resulaten weergeven van de studie. De andere rapporten zijn:
- Shared Decision Making in Friese ziekenhuizen, ervaringen van specialisten
-

Shared Decision Making in Friese ziekenhuizen, welk effect heeft gedeelde
besluitvorming bij een aantal verschillende diagnoses op het zorggebruik van
patiënten?

Dit deelrapport beantwoordt de onderzoeksvraag :
Verbetert SDM de ervaringen van patiënten met de besluitvorming
over de behandelopties?
Achtereenvolgens komen aan de orde: de inleiding, de gevolgde werkwijze om tot
beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, de basisgegevens met betrekking tot
de inclusie en een samenvatting van de ervaringen van de patiënten zoals geextraheerd
uit de interviewverslagen. Dit deelrapport eindigt met een korte beschouwing, de
conclusie en enkele aanbevelingen.
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Inleiding
Na uitvoerig overleg tussen specialisten en Zorgbelang Friesland werd besloten om in het
onderzoek alleen patiënten te includeren die een geringe kans hebben op succes bij
verdere behandeling, en waar de specialist zelf twijfels heeft over de vervolgstappen. Het
betrof diagnosen waarbij elke behandeloptie voor- en nadelen kent. Het Oncologisch
Centrum Leeuwarden koos voor patiënten met ovariumcarcinoom of gemetasataseerd
mamma- of pancreascarcinoom. De cardiologen in Sneek beperkten zich tot een deel van
de 75-plussers die in aanmerking kwamen voor plaatsing (of vervanging) van een
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) of hartklepvervanging maar toch een
geringe kans op succes hadden. De geriaters in Leeuwarden en Heerenveen richtten zich
op ouderen bij wie ijzergebreksanemie werd vastgesteld en waarbij de geriater twijfelde
wel of niet verdere diagnostiek inzetten middels scopie.
Sinds 1 november 2016 beslissen deze patiënten samen met hun specialist conform het
Friesland Model (Choice, Option, Decision Talk) over opties voor in te zetten interventies.
Zij vormen de interventiegroep. Het Frieslandmodel is in het eerder genoemde artikel
beschreven, evenals de kwantitatieve analyse van de CollaboRATE bij de nulgroep en de
interventiegroep.
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Werkwijze
Bij het eerste consult van de patiënt bij de specialist waarbij het SDM-traject wordt ingezet
vertelt de specialist dat er een beslissing moet woren genomen ten aanzien van de huidige
medische toestand van de patiënt. De specialist vraagt de patiënt expliciet of deze wil
meebeslissen. Indien dit zo is wordt de patiënt gevraagd een toestemmingsformulier
(bijlage 1) te ondertekenen. De patiënt ontvangt een informatiebrief over SDM (bijlage 2)
en informatie voor de huisarts betreffende het SDM-project (bijlage 3) . Patiënt wordt
gevraagd dezze informatiebrief langs te brengen bij de huisarts. Tenslotte ontvangt de
patiént informatie over beschikbare keuzehulpen: zie bijlage 4 voor informatie bij
oncologie.
Patiënten in de interventiegroep gaven feedback op het besluitvormingsgsprek door
middel van het invullen van een vragenlijst bestaande uit drie vragen waarmee ervaringen
met SDM worden gescoord (CollaboRATE) en de Net Promotor Score en er werd een
semigestructureerd interview bij hen afgenomen. Op 1 september 2018 sloot de inclusie.
In de periode voorafgaand aan de inclusie werd aan een groep patiënten met dezelfde
kenmerken (de nulgroep) eveneens gevraagd de CollaboRATE vragenlijst in te vullen.
De vragenformulieren werden opgestuurd naar Zorgbelang Friesland. Door een van de
onderzoekers wordt een afspraak gemaakt voor een interview aan huis. Van dit interview
wordt een kort verslag gemaakt. Van deze interviews is later een samenvatting gemaakt.
Basisgegevens met betrekking tot de inclusie
• Inclusie van 1/11/2016 t/m 31/8/2018
• Oncologie: 41 x toestemming; 35 vragenlijsten; 34 interviews
• Cardiologie: 30 x toestemming; 26 vragenlijsten; 23 interviews
• Geriatrie: 19 x toestemming; 15 vragenlijsten; 15 interviews
Ervaren belemmeringen in het proces:
• Patiënt heeft wel het toestemmingsformulier getekend maar weet niet goed dat er
een vervolg komt (vragenlijst/interview)
• Toestemmingsformulier is opgestuurd bij het begin van de sdm-gesprekken;
afsluitend gesprek pas veel later, waardoor uiteindelijk geen vragenlijst en/of
interview is afgenomen
• Interview wordt al gehouden als er nog geen beslissing is gevallen

•

Toestemmingsformulier komt niet aan bij ZBF, waardoor er geen vervolg aan wordt
gegeven
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Samenvatting van de ervaringen van de patiënten
Oncologie
De interviews en vragenlijsten werden afgenomen bij patiënten met een gemetastaseerde
maligniteit (mammacarcinoom, ovariumcarcinoom, pancreascarcinoom) met een geringe kans op
succes op succes bij verdere behandeling, zoals beschreven in het onderzoeksprotocol. De
patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom waren veruit in de meerderheid. Het merendeel
van de patiënten had de voorafgaande jaren al contact met de oncologen in een eerder
behandeltraject voor de tumor. Bij een aantal patiënten was de diagnose echter gesteld door de
orgaanspecialist waar de patiënt naar toe verwezen was in verband met klachten. Wanneer er
sprake was van een gemetastaseerde ziekte werd de patiënt dan voor het verdere beleid
doorverwezen naar de oncoloog. In de regel werden de gesprekken op de poli gehouden. Een
enkele maal was de patiënt opgenomen en werd het traject klinisch gestart.
Contact met de specialist voor de SDM-gesprekken
Ervaringen voorafgaand aan de gesprekken in het kader van SDM waren voornamelijk positief.
“Niets aan te verbeteren” vertelde een patiënte. De specialist is altijd direct beschikbaar vertelde
een patiënte, en neemt alle tijd. Er was meestal goed contact, de arts was betrokken, luisterde goed
en er werd goed uitleg gegeven over de aandoening en de behandeling inclusief mogelijke
bijwerkingen (niet te veel medische termen). Vragen van patiënten werden duidelijk beantwoord.
Uitgebreide informatie werd gegeven door de verpleegkundige. Levensverwachting en kwaliteit
van leven kwamen niet altijd aan de orde. Behandelingen werden vaak in goede samenspraak
gestart. Andere patiënten gaven aan dat ze meegingen in het deskundige advies van de specialist.
Er waren in de voorafgaande fasen van de ziekte meestal geen keuzemogelijkheden. Het beleid
werd protocollair bepaald door het stadium van de aandoening. De specialist reageerde kordaat
wanneer zich complicaties voordeden.
Toen een patiënt een bepaalde behandeling niet wilde, accepteerde de specialist dit en bleef
daarbij wel voor patiënte openstaan. Een andere patiënte ging op haar wens toch een behandeling
aan, ook al had de oncoloog daar weinig vertrouwen meer in. Een andere patiënt gaf aan het
gevoel te hebben dat de specialist haar niet helemaal begreep, omdat ze dan niet in ging op de
klachten die patiënte naar voren bracht. Een enkele maal werd de specialist afstandelijk genoemd.
Een enkele keer is door een patiënt genoemd dat er onvoldoende uitleg werd gegeven. Een
patiënt had een onbevredigend contact met een oncoloog, die hij beschreef als kortaf en met
weinig invoelend vermogen. Deze patiënt is toen overgegaan naar een andere oncoloog. Een
patiënt gaf aan het contact aanvankelijk minder goed te vinden (de computer vraagt veel aandacht
van de arts). Deze patiënte gaf ook aan dat de arts zelf weinig aangeeft, zakelijk is en soms
ontwijkende antwoorden geeft. Dit was geen reden om van specialist te wisselen.
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Ervaringen patiënten met SDM-gesprekken
Choice gesprek
Dit onderdeel van het gesprek ging erover dat de patiënt hoort wat er aan de hand is (diagnose,
stand van zaken) waarbij het de bedoeling is dat de patiënt dan te horen krijgt dat hij zelf iets te
kiezen heeft wat het vervolg betreft. De vraag of de patiënt mee wilde beslissen werd regelmatig
expliciet gesteld.
Uit de interviews komt naar voren dat de patiënt in de regel in het 1e gesprek met de specialist
inderdaad meerdere keuzen krijgt voorgelegd. Enkele patiënten gaven aan dat de diagnose als een
overval kwam en dat het fijn was geweest als er eerst tijd was geweest om het te laten bezinken,
voordat er over keuzen gepraat zou worden. De keuze bestond vaak uit een lichtere of zwaardere
chemokuur, hormoonkuur en/of immunotherapie. In de regel werd ook de optie van niet meer
behandelen aangegeven, maar dit werd niet door alle patiënten genoemd. Wanneer het al snel
duidelijk was dat de patiënt niet open stond voor niet-behandelen werd bij deze optie niet lang
stilgestaan. Vaak kende de oncoloog de patiënt dan al langer en wisten ze van elkaar hoe men in
het traject stond.
Option gesprek
In dit onderdeel van het gesprek werd er uitleg gegeven over de verschillende opties: wat zijn de
voordelen en wat zijn de nadelen van het beleid. Welke bijwerkingen zijn er bijvoorbeeld te
verwachten bij de verschillende kuren. Ook werden de voorkeuren van de patiënt geëxploreerd.
Een enkele patiënt gaf aan dat er niet gesproken is over verschillende mogelijkheden. Een patiënt
gaf aan dat de “3 goede vragen” leidend waren in het gesprek. Een andere patiënt gaf aan dat de
belangrijkste vragen voor haar waren: zou mijn lichaam het aankunnen en zou de kuur mij kunnen
helpen. Er werd ook wel aangegeven dat de oncoloog soms te snel concludeerde dat de conditie
van de patiënt goed genoeg was voor een behandeling, zonder dit aan de patiënt zelf te vragen.
Een patiënt gaf aan het teleurstellend te vinden dat er niet gesproken kon worden over de
mogelijkheid van alternatieve therapie. Een andere patiënt had zelf een optie opgezocht maar de
specialist gaf aan dat dat niet passend was bij haar situatie. Er was een patiënt die aangaf dat de
specialist en de vpk er erg op aandrongen dat ze mee zou doen met een wetenschappelijk
onderzoek, maar daar had ze bezwaar tegen vanwege de risico’s die dat meebracht.
In deze fase was er een grote rol voor de trialverpleegkundigen, die het gesprek met de patiënt
aangingen, de patiënt zo volledig mogelijk informeerden en relevante folders meegaven.
Sommige patiënten kwamen meerdere malen terug bij de verpleegkundigen, om de verschillende
opties goed te kunnen afwegen. Ook was er altijd telefonisch contact mogelijk. Niet voor alle
vormen van kanker bleek er een juiste folder beschikbaar te zijn.
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Redenen voor patiënten om een bepaalde optie wel of niet te kiezen waren:
• leeftijd van de patiënt: ik ben een vechter, te jong om op te geven
• de verwachting dat de ene keuze een langere overleving zou kunnen geven
• inschatting van de specialist dat patiënt een zware kuur niet echt aan zou kunnen
• het feit dat de ene kuur gepresenteerd werd als het laatste wat mogelijk was (daarom koos
patiënte voor het alternatief, zodat er nog wat mogelijk zou blijven)
• de angst zieker van de behandeling te zullen worden (ervaring in de omgeving)
• de ene kuur gaf veel bijwerkingen in de longen en het mondslijmvlies
• haaruitval als bijwerking (evt. met een coolcap te voorkomen)
• een mogelijke achteruitgang van het geheugen
• de toedieningswijze van de medicijnen (tabletten of infuus)
Decision gesprek
Patiënten die meededen in het SDM-traject kregen bedenktijd (meestal een week) tussen het
optiongesprek en het gesprek waarin het uiteindelijke besluit werd genomen. Vaak kon dan op
diezelfde dag de eerste behandelkuur gegeven worden. Deze bedenktijd was soms aanmerkelijk
langer wanneer er meerdere gesprekken met de verpleegkundige waren of wanneer de patiënt
eerst tijd voor zichzelf wilde nemen (uitstel van de beslissing).
Dit laatste was slechts een keer het geval. Een enkele maal was er geen apart decision gesprek,
maar kreeg patiënt wel de mogelijkheid om op de genomen beslissing terug te komen.
Wat het maken van de keuze betreft waren er verschillende scenario’s.
• In de regel gaf de patiënt aan alles thuis overwogen te hebben en er met familie of soms
ook met de huisarts over gepraat te hebben, waarna de patiënt een keuze had gemaakt,
die in het decision gesprek werd voorgelegd aan de oncoloog. De oncoloog was het in de
regel eens met de keuze die de patiënt had gemaakt.
• Een patíënte gaf aan aanvankelijk niet meer te voelen voor chemotherapie. Na gesprekken
met de oncoloog en de verpleegkundige heeft ze toch gekozen voor chemotherapie.
• Een enkele keer was de keuze van de patiënt anders dan de oncoloog verwachtte. Deze
ging dan wel mee met de keus van de patiënt.
• Bij een patiënt werden geen keuzes en/of alternatieven voorgelegd. Deze patiënt kreeg
alleen uitleg dat er nog een palliatieve chemokuur mogelijk was. Bij deze patiënt werd de
beslissing dan ook niet echt in gezamenlijkheid genomen.
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Cardiologie
De interviews en vragenlijsten werden afgenomen bij patiënten ouder dan 75 jaar die in
aanmerking kwamen voor plaatsing of vervanging van een ICD (Implanteerbare Cardioverter
Defibrillator) of hartklep. Het grootste deel van de patiënten was al langer onder behandeling van
de cardioloog. Wanneer bij een patiënt met kleplijden de situatie meer of minder acuut
verslechterde werd op een zeker moment met de patiënt besproken dat eventueel ingrijpen
(klepvervanging) overwogen moest worden. Aanvullend onderzoek was dan meestal noodzakelijk
om werkelijk de indicatie tot klepvervanging te kunnen stellen. Bij het optiongesprek werd de
patiënt gevraagd een naaste (familielid/partner) mee te nemen. Of de patiënt in aanmerking kwam
voor klepvervanging en welke procedure dan ingezet zou worden (openhartchirurgie of plaatsing
via de lies (TAVI)) werd in het Thoraxcentrum in Leeuwarden pas beslist. De SDM-procedure was bij
de cardiologische patiënt dan ook complex: in eerste instantie moest de patiënt beslissen of hij/zij
eventueel een invasieve behandeling zou willen ondergaan. Indien de patiënt instemde met nader
onderzoek werd er pas nadien een beslissing genomen of er een ingreep plaats zou vinden of dat
er conservatief verder behandeld zou worden. Hierdoor was het geen kwestie van dagen/weken
maar vaak van maanden voordat er naar het idee van de patiënt een beslissing genomen was. Dit
is er waarschijnlijk mede de oorzaak van geweest dat er bij een aantal geïncludeerde patiënten
geen vragenlijsten en interviews zijn afgenomen. Op het moment dat de onderzoeker contact
opnam met de patiënt (enkele weken na de inclusie) was er dan nog geen beslissing genomen.
Contact met de specialist voor de SDM-gesprekken
Patiënten noemen het contact met de cardioloog, waar ze soms al (tientallen) jaren onder controle
goed of prima. De cardiologen maken goed contact, luisteren goed, spelen in op de actuele
klachten en staan open voor vragen. Er wordt ook genoemd dat er begrip is voor de thuissituatie.
Wat er aan de hand was met het hart werd de patiënt verteld. Er was een beperkte maar duidelijke
uitleg en er werd niet echt gepraat over hoe de situatie zich zou ontwikkelen in de tijd. Het was
vaak: dit is er aan de hand en dit gaan we doen. Weinig inspraak. Patiënten accepteerden wat er
werd gezegd.
Ervaringen van patiënten met SDM-gesprekken
Choice gesprek
Wanneer een patiënt al langer onder controle was bij de cardioloog kon het feit dat de cardioloog
deze keer zei dat de situatie verslechterd was en er een keuze gemaakt moest worden wel of niet in
te grijpen de patiënt overvallen. Dat de patiënt zelf mocht kiezen verbaasde de patiënt soms. Veel
patiënten vonden het goed om mee te kunnen beslissen. Maar een enkele patiënt gaf aan de
keuze eigenlijk toch bij de cardioloog te laten. Het was soms verwarrend dat de cardioloog in het
gesprek zei dat er iets moest gebeuren, terwijl een vervolgafspraak pas maanden later kwam.
Option gesprek
In een acute situatie waren er meerdere artsen betrokken bij de keuzegesprekken. Dat was een
negatieve ervaring voor deze patiënt. De meeste patiënten konden benoemen dat er bij de
klepproblematiek die zij hadden meerdere mogelijkheden waren: openhartchirurgie of een
klepplaatsing via de lies (TAVI). Wat de ingreep precies inhield en wat er zou gebeuren als de klep
niet vervangen zou worden werd was minder duidelijk. Mensen kregen in principe informatie mee
van de Hartstichting en van Zorgbelang Fryslân met hierin een link naar filmpjes van lotgenoten
die wel of niet voor een operatie hadden gekozen. Meerdere mensen gaven aan de filmpjes
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bekeken te hebben. Ook werd er regelmatig met de huisarts over de te maken keuze gepraat. Een
enkele patiënt kwam zelf nog met een alternatieve optie retour bij de specialist. Daar werd
aanvankelijk niet op ingegaan, hetgeen teleurstellend was, maar later kwam er wel een
inhoudelijke reactie van de cardioloog.
Wat de ICD betreft vertelde de patiënt soms dat hij te horen kreeg dat hij een zwaardere
pacemaker moest krijgen, zonder te weten waarom dat was. Bij een andere patiënt zou de ICD
mogelijk vervangen gaan worden door een gewone pacemaker. Het was deze patiënt niet duidelijk
wat dat voor verschil maakte.
Een aantal patiënten gaf aan dat de keuze bij hen viel op het afzien van klepvervanging. Het
langdurige revalidatietraject speelde daarin mee. Soms schatte de patiënt zelf in dat deze
revalidatie niet haalbaar was vanwege de lichamelijke conditie. Meestal speelde daarbij een rol dat
men bang was door de ingreep minder te zullen worden en in het verpleeghuis te zullen belanden.
Andere patiënten hoopten door wel de ingreep te ondergaan weer een betere conditie te zullen
krijgen en zo weer te kunnen genieten van activiteiten.
Een patiënte wilde tegen het advies van de cardioloog eerst een alternatieve behandeling
(ontkalking d.m.v. voedingssupplementen) proberen. De cardioloog zag daar niets in en
beëindigde hierdoor de behandelrelatie.
Decision gesprek
Zoals eerder aangegeven moest bij een flink deel van de patiënten de uiteindelijke beslissing nog
genomen worden nadat het interview was afgenomen. Wanneer er al wel een beslissing was
genomen gaven patiënten met name bij de eerste interviews aan dat zij niet zelf de beslissing
hadden genomen, maar dat zij van de specialist te horen hadden gekregen hoe het verder zou
gaan. In latere interviews was er vaker sprake van duidelijke overeenstemming tussen patiënt en
specialist. Patiënten waardeerden het feit dat zij van de specialist informatie kregen over de
verschillende opties. Soms wisten ze al snel wat ze wilden, maar dan was het toch goed om alles op
een rijtje te hebben.
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Geriatrie
De interviews en vragenlijsten werden afgenomen bij patiënten met een bloedarmoede op basis
van ijzergebrek, zoals beschreven in het onderzoeksprotocol. Patiënten kwamen bij de geriater op
verwijzing van de huisarts of van een orgaanspecialist die de patiënt voor nadere analyse
doorstuurde. Reden van bezoek aan de geriater waren o.a. bloedarmoede, algemene
achteruitgang, achteruitgang van het geheugen, verwardheid, klachten van pijn in de gewrichten,
vallen/valrisico en slikklachten. In de regel werd patiënt in de gesprekken bijgestaan door een
naaste (partner, dochter/zoon). Deze naaste was meestal ook aanwezig bij het gehouden interview.
Omdat bij een groot aantal patiënten sprake was van een afnemende geheugenfunctie was dit een
belangrijke bijdrage bij de evaluatie van de gang van zaken in het ziekenhuis.
Contact met de specialist voor de SDM-gesprekken
Een klein aantal patiënten was al eerder bekend bij de afdeling geriatrie. Het contact werd door
hen beschreven als open en goed. Een patiënt gaf aan dat er haar destijds geen keuze was
voorgelegd bij het starten van medicatie voor de Alzheimer. Zij onderging ook al eerder onderzoek
(coloscopie) vanwege bloedarmoede. Voor de overige patiënten was het contact met de geriater
het eerste contact, zodat er geen uitspraak gedaan kon worden over eerdere gesprekken.
Ervaringen van patiënten met SDM gesprekken
Choice gesprek
In het choice gesprek werd door de geriater aangegeven dat er sprake was van bloedarmoede en
dat de patiënt zelf een keuze had om hier wel of niet verder onderzoek naar te laten doen door
middel van een scopie (of eventueel een scan). Een patiënt gaf aan dat hij alleen door aandringen
van de huisarts naar de geriater was gegaan. Niet elke patiënt gaf aan dat er meerdere opties
waren gepresenteerd door de geriater. Maar de meeste patiënten gaven aan dat dat wel het geval
was en dat ze het fijn vonden dat ze zelf een keuze hadden. Een patiënt verwoordde dit als een
royaal aanbod. Een patiënt gaf aan dat hij eigenlijk geen keuze had, omdat het niet doen van
onderzoek (en vinden van een oorzaak van de bloedarmoede) hem waarschijnlijk fataal zou zijn
geworden.
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Option gesprek
In het optiongesprek worden aan de patiënt de verschillende keuzen uitgelegd met de erbij
horende voor-en nadelen. Ten behoeve hiervan zijn er poppetjesdiagrammen ontwikkeld, die
meer duidelijkheid kunnen scheppen over bijvoorbeeld de kans dat er bij deze bloedarmoede een
maligniteit wordt gevonden bij copie en de kans op het risico van bijwerkingen van dit onderzoek.
Er is ook specifieke informatie over de ijzergebreksanemie gemaakt om aan de patiënt mee te
geven. Bij de interviews is niet duidelijk geworden of deze hulpmiddelen altijd aan de patiënt zijn
aangeboden. Bij de meeste patiënten zijn de verschillende opties duidelijk uitgelegd, maar bij
enkele patiënten kon in het interview niet bevestigd worden dat de opties besproken waren. Het
willen weten wat de oorzaak was van de bloedarmoede was voor een aantal patiënten reden om
nader onderzoek te laten doen. De lichamelijke conditie van de patiënt was meestal de reden om
juist van nader onderzoek af te zien. Het exploreren wat de patiënt zelf belangrijk vindt kwam niet
altijd uit de verf. Een patiënt gaf aan dat hij makkelijk meegaat met het voorstel van de arts, zonder
zelf alles goed af te wegen. Nadere uitleg over het SDM-traject door de interviewer maakte 2
patiënten aan het twijfelen of ze wel de goede keuze hadden gemaakt. Een patiënte gaf aan het
fijn te vinden alles te horen over de behandelmogelijkheden. De specialist regelde bovendien dat
de scopie zo weinig mogelijk problemen zou geven voor haar diabetes.
Decision gesprek
Het optiongesprek en decision gesprek werden volgens een aantal patiënten direct aansluitend
gevoerd. Dit betrof meestal patiënten die heel stellig waren in wat zij wilden. In de regel kregen
patiënten afhankelijk van de situatie (gesprek tijdens opname of tijdens een polibezoek; een acute
of minder acute toestand) een kortere of langere bedenktijd (uren tot weken). De beslissing wel of
niet nader onderzoek te ondergaan werd door de patiënt genomen op basis van de gevoerde
gesprekken en in een afsluitend gesprek gedeeld met de specialist, waarna verdere actie kon
volgen.
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Beschouwing
Uit de vragenlijsten en de interviews bleek dat patiënten ook voorafgaand aan het SDM-traject
tevreden waren over de begeleiding door de specialist. Patiënten kregen in het kader van het SDMtraject vaker meerdere opties voorgelegd. Patiënten waarderen erg dat de specialist hen
meeneemt in het keuzeproces. Enkele uitspraken van patiënten in dit kader zijn:
• Het is nu beter dan vroeger toen de dokter de autoriteit was die zonder uitleg of
inspraak besliste.
• Het feit dat je zelf een keuze hebt gaf wel onzekerheid maar uiteindelijk heb ik het heel
prettig gevonden.
• Ik was bang dat de specialist mijn keuze niet goed zou vinden, maar hij toonde begrip.
Het horen van de diagnose kwam soms als een overval; patiënten hadden dan de behoefte dit
eerst te verwerken, voordat de verschillende opties aan de orde kwamen. Patiënten moeten
kunnen en willen meebeslissen om SDM tot zijn recht te laten komen. Om te kunnen meebeslissen
is goede uitleg over de medische situatie van belang. Patiënten die kiezen voor een actieve
behandeling krijgen in de regel wel te horen wat de behandeling inhoudt. Patiënten die daar niet
voor kiezen ervaren soms onzekerheid over hoe het verloop bij hen zal zijn. Daar valt nog winst te
behalen.
Bij oncologie was het moment van kiezen vaak duidelijk gemarkeerd: er was sprake van een
recidief tumor of een primaire tumor in een laat stadium. Bij geriatrie was de gevonden
bloedarmoede meestal een nevenbevinding, waarbij de keuze wel of niet verder onderzoek te
doen vaak afhing van de conditie van de patiënt. Bij cardiologie moest de patiënt kiezen wel of niet
aanvullend onderzoeken te ondergaan, terwijl uit dat onderzoek pas zou blijken of er een indicatie
was voor een ingreep (klepplaastsing/vervanging of ICD-plaatsing/vervanging). Dat maakte het
proces complex.
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Aanbevelingen
Gebruik SDM (Gezamenlijke besluitvorming) bij alle patiënten die in een situatie zijn
waarbij er meerdere opties zijn die elk hun voor- en nadelen hebben, en waarbij de patiënt
dus de enige is die een goede afweging kan maken.
Geef de patiënt voldoende uitleg en de tijd om de medische situatie goed te begrijpen.
Presenteer de mogelijke opties op een neutrale manier en bekijk samen met de patiënt
welke optie het beste past bij zijn/haar wensen en mogelijkheden.
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Bijlage 1. Toestemmingsformulier
Zorgbelang Fryslân is een vereniging die opkomt voor belangen van Friese patiënten. Zij
werkt onder meer samen met Friese medisch specialisten.
“SAMEN BESLISSEN IN FRYSLÂN”
TOESTEMMINGSBRIEF VOOR PATIËNTEN
Geachte meneer/mevrouw,
Gesprekken met een medisch specialist zijn voor veel (oudere) mensen lastig. Vaak gaan
gesprekken goed, maar soms is het moeilijk om duidelijk aan te geven wat voor u
belangrijk is. Zorgbelang Fryslân gaat samen met uw specialist een nieuwe manier van
uitleg geven en beslissen uitproberen. U heeft aangegeven hieraan mee te willen doen.
We vragen u daarom deze brief in tweevoud te ondertekenen. Een brief is voor uzelf en de
andere is voor uw specialist.
Zorgbelang Fryslân wil graag weten of deze manier van werken met patiënten en
specialisten zinvol is. Daarom vragen wij u om na het afsluiten van de gesprekken met uw
specialist een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt u van uw specialist.
Wilt u de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk aan ons terugsturen in de
retourenvelop?
Graag zouden wij ook bij u thuis een kort gesprek voeren over uw ervaringen met uw
specialist. Het gesprek hoeft niet langer dan een half uur te duren. Zorgbelang neemt
binnen 2 weken na het afsluitende gesprek met de specialist telefonisch contact met u op.
Wilt u op dit formulier dan ook het telefoonnummer aangeven waarop u bereikbaar bent?
Zorgbelang Fryslân gebruikt uw naam en telefoonnummer alleen om met u in contact te
komen. Daarna zal zij uw persoonlijke gegevens vernietigen.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Harriët Hollander van Zorgbelang
Fryslân, 085 - 4832433.
Hoogachtend,
Harriët Hollander, medewerker van Zorgbelang Fryslân
Uw naam: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………..
Datum waarop u deze brief ondertekent: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Handtekening: ………….……………………………………………………………………
Deelnemerscode: ……………………………………………………………………………
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Bijlage 2: Patiëntenbrief
Geachte meneer/mevrouw,
Vandaag heeft u een (eerste) gesprek gehad met uw specialist over uw huidige medische situatie.
U heeft aangegeven mee te willen beslissen over de mogelijkheden van wel of niet verder
behandelen of onderzoeken.
In deze folder geven we u informatie over het verdere verloop van de gesprekken.
De specialist heeft u in dit (eerste) gesprek in grote lijnen verteld wat er aan de hand is en dat er
meerdere mogelijkheden zijn ten aanzien van het vervolg.
Als voorbereiding op het tweede gesprek willen we u:
- vragen of iemand u kan vergezellen bij het volgende gesprek
- adviseren het vervolggesprek op te nemen (bijvoorbeeld via de telefoon)
- attenderen op het feit dat u uw medische dossier kunt inzien
- stimuleren contact op te nemen met uw huisarts om de mogelijkheden te bespreken
Uw huisarts ontvangt na dit bezoek ook informatie over ‘samen beslissen’.
In het vervolggesprek zal de specialist u volledig informeren over de verschillende mogelijkheden
met de daaraan verbonden verwachtingen en bijwerkingen.
Het is belangrijk dat u in dat gesprek aangeeft wat voor uzelf van belang is in deze fase. Wilt u
doorgaan met behandelen ondanks de eventuele bijwerkingen? Heeft u voor uzelf grenzen
bepaald, tot hoever u hierin wilt gaan? Of kiest u ervoor te stoppen met alle verdere
behandelingen en kiest u ervoor als het nodig is goede ondersteuning krijgen bij pijn of bij andere
symptomen? Ook als u al eerder over het levenseinde hebt gesproken en hierover iets op papier
hebt gezet (zoals bijvoorbeeld wensen ten aanzien van euthanasie) is het goed deze informatie in
dit gesprek met de specialist te delen.
Tenslotte is het belangrijk om in dit gesprek aan te geven welke problemen u in praktische zin in
het dagelijks leven ziet voor de komende tijd. Zowel de thuiszorg als de gemeente (WMO) kunnen
ingeschakeld worden voor zorg en hulpmiddelen.
Als in dit vervolggesprek alle belangrijke zaken op een rij zijn gezet, wordt u gevraagd goed na te
denken over de keuzes en pas dan een beslissing te nemen.
Om u te helpen uw keuze te bepalen kunt u:
- patiënten folders of keuzehulpen (wanneer deze beschikbaar zijn) lezen
Filmpjes van Zorgbelang Fryslân bekijken samen met uw naaste
- met uw huisarts verder praten over de keuzes
- praten met een getrainde Vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân om u te
ondersteunen
- een second opinion vragen.
In het laatste (derde) gesprek met de specialist wordt er dan een (gezamenlijke) keuze gemaakt.
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Bijlage 3: Informatie voor huisartsen

Informatie voor huisartsen betreffende het onderzoeksproject
Shared Decision Making in Friese Ziekenhuizen (Zorgbelang
Fryslân)
Deze informatie ontvangt u omdat een van uw patiënten momenteel deelneemt aan de studie
naar het effect van Shared Decision Making in de Friese Ziekenhuizen.
Uw patiënt behoort tot de doelgroep van het onderzoek. Bij hem/haar is er sprake van een
aandoening met een ‘geringe’ kans op succes bij verdere behandeling waarbij de specialist zelf
twijfels heeft over de volgende (behandel)stappen.
Patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom, ovariumcarcinoom en pancreascarcinoom,
geriatrische patiënten met ijzergebreksanemie, en patiënten boven de 75 jaar die in aanmerking
komen voor ICD-plaatsing of -vervanging of vervanging van een hartklep komen in aanmerking
voor deelname aan het onderzoek.
Bij deze studie zijn betrokken:
- de oncologen van het MCL
- de geriaters van MCL en de Tjongerschans
- de cardiologen van Antonius Ziekenhuis, het MCL en Sionsberg 2.0
Het doel van Shared Decision Making is het komen tot passende zorg: dit betekent zorg die past bij
de wensen van de patiënt. Passende zorg is mogelijk als de betrokken zorgverleners goed
doorvragen en naar de patiënt luisteren, en de patiënt nadenkt over zijn perspectieven en
mogelijkheden, aangeeft wat zijn/haar wensen of verwachtingen zijn en doorvraagt over de vooren nadelen van behandelingen en/of palliatieve zorg.
In het kader van de studie worden door de specialist (of soms ook door een gespecialiseerde
verpleegkundige) met de patiënt 2 of 3 gesprekken van ½ uur of meer gevoerd in plaats van de
gebruikelijke consulten bij de betreffende aandoening. De patiënt vult na afloop van de
gesprekken een korte vragenlijst in en er wordt een gestructureerd interview door een
medewerker van Zorgbelang bij hem/haar afgenomen.
De twee of drie gesprekken zijn achtereenvolgens: Choice Talk, Option Talk en Decision Talk. De
Choice en Option Talk kan in een gesprek plaatsvinden.
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1. Choice Talk: de patiënt maakt gemotiveerd een keuze wel/niet samen te beslissen
2. Option Talk: uitwisselen van informatie:
volledige informatie van de specialist ten aanzien van de verschillende
behandelmogelijkheden of ook niet-behandelen (of de voor-nadelen van de scopie bij
anemie) met de daaraan verbonden verwachtingen en bijwerkingen
aandacht voor dat wat voor de patiënt van belang is in deze fase, waarbij ook
behandelafspraken en eventuele beperkingen worden betrokken
aandacht voor de gevolgen voor het dagelijks leven: welke problemen ziet de patiënt in
het vervolg
3. Decision Talk: het besluit wordt gezamenlijk genomen
Van elk gesprek doet de specialist verslag in het patiëntendossier. De huisarts ontvangt na elk
gesprek tijdig de relevante informatie.
Na de Option Talk is er voor de patiënt tijd om alle aspecten op een rij te zetten en af te wegen.
Foldermateriaal uitgereikt door de specialist is hierbij waardevolle ondersteuning.
De patiënt kan eventueel ook kijken naar videofilmpjes van patiënten die in een vergelijkbare
situatie tot een keuze zijn gekomen (geldt niet voor alle patiëntengroepen). Deze filmpjes zijn
beschikbaar gesteld aan de specialisten die deelnemen aan het onderzoek.
Wanneer uw patiënt contact met u opneemt kunt u als huisarts uw patiënt in deze fase helpen
middels een of meerdere gesprekken om deze afweging op een goede manier te kunnen doen.
Doorvragen en luisteren zijn daarbij essentieel. Wat is voor de patiënt zelf van belang in deze fase!
Wanneer uw patiënt meer informatie wil hebben over de voor’s en tegen’s van de verschillende
(behandel)opties vragen we u om hem/haar hiervoor terug te verwijzen naar zijn/haar
behandelaar.
Eventueel kan de patiënt een beroep doen op een van de vrijwilligers van Zorgbelang Fryslân, die
getraind zijn in de gespreksvoering bij Shared Decision Making. Zij geven geen medische
informatie, maar kunnen de patiënt eveneens helpen bij het proces van afwegen.
Wanneer u vragen heeft over het onderzoek naar het effect van Shared Decision Making kunt u
contact opnemen met drs. Harriet Hollander via hollander@zorgbelang-fryslan.nl of
riettenhoeve@upcmail.nl (als voormalig huisarts bij het onderzoek betrokken).
Wij informeren u graag nader en kunnen u wanneer u daar belangstelling voor heeft het
researchprotocol toesturen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een financiering van Stichting
De Friesland.
Professor dr. Guus Schrijvers, Senior medewerker Zorgbelang Fryslân
Drs. Harriët Hollander, projectleider SDM, Zorgbelang Fryslân
Drs. Riet ten Hoeve-Lafeber, voormalig huisarts en projectmedewerker SDM
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Bijlage 4. Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënt OCL
1. Vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân: contact via
Dhr. Guus Schrijvers tel. 06-30074477
Mw. Harriet Hollander tel. 06- 29621091
o Link voor het bekijken van ervaringsfilmpjes.
https://vimeo.com/album/4193300, inloggen met password: ZF085
o Drie vrouwen vertellen over hun keuzes in het leven met kanker
i. Drie Dappere Dames, leven met kanker in de laatste levensfase
o Noortje Wagter over haar leven met borstkanker (2014)
Ø Leren van de ervaring van een kankerpatiënt, het verhaal van Noortje
Wagter
o Noortje Wagter over haar leven met kanker (2015)
i. Het verhaal van Noortje Wagter, deel 2
o Simone over het leven met borstkanker (2015)
i. Het verhaal van Simone
o Willemijn over haar leven met alvleesklierkanker (2015)
i. Het verhaal van Willemijn
2. Patiëntenverenigingen
o Borstkankervereniging Nederland (BVN) www.borstkanker.nl
o Alvleesklierkanker zie www.alvleeskliervereniging.nl
o Baarmoederkanker zie www.olijf.nl
o Algemeen zie www.levenmetkanker.nl
3. Goede vragen
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Bijlage 5: uitgebreide verantwoording inclusie
Inclusie Oncologie:
1e toestemmingsformulier ontvangen 21/11/2016
Totaal ontvangen toestemmingsformulieren: 41
Twee patiënten (van totaal 41) hebben nadat zij een nummer kregen toch niet deelgenomen.
Aantal ingevulde vragenlijsten: 35
Reden om geen vragenlijst in te vullen:
• situatie snel verslechterd: i.o.m. oncoloog geen onderzoek SDM meer doen
• patiënt ziet achteraf van het onderzoek SDM af
• patiënt is snel na de inclusie overleden (2x)
Aantal afgenomen interviews: 31
Reden waarom er geen interview is afgenomen:
• situatie snel verslechterd: i.o.m. oncoloog geen onderzoek SDM meer doen
• patiënt is overleden
• patiënt ziet achteraf van het onderzoek SDM af
• patiënt is snel na de inclusie overleden (2x)
Inclusie Cardiologie:
1e toestemmingsformulier ontvangen 8/12/2016
Totaal ontvangen toestemmingsformulieren: 30
Aantal ingevulde vragenlijsten: 26
Reden om geen vragenlijst in te vullen:
• patiënt is enkele malen gebeld: zal het formulier opsturen, maar heeft het niet gedaan
• patiënt heeft nog overleg met de cardioloog
• patiënt geeft na enkele malen telefonisch contact geen toestemming voor vervolg
• patiënt wil er niets van weten
Aantal afgenomen interviews: 23
Reden waarom er geen interview is afgenomen:
• patiënt is enkele malen gebeld: zal het formulier opsturen, maar heeft het niet gedaan
• patiënt heeft nog overleg met de cardioloog
• i.o.m. dochter geen interview
• idem
• patiënt geeft na enkele malen telefonisch contact geen toestemming voor vervolg
• patiënt wil er niets van weten
• onbekend
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Inclusie Geriatrie:
1e toestemmingsformulier ontvangen: 6/4/2017
Totaal ontvangen toestemmingsformulieren: 19
Een patiënt (van totaal 19) heeft nadat zij een nummer kreeg toch niet deelgenomen.
Aantal ingevulde vragenlijsten: 15
Reden om geen vragenlijst in te vullen:
• dochter geeft geen toestemming
• patiënt is plotseling overleden
• reden onbekend
Aantal afgenomen interviews: 15
Reden waarom er geen interview is afgenomen:
• dochter geeft geen toestemming
• patiënt is plotseling overleden
• patiënt is overleden.

Bezoekadres:
K.R. Poststraat 70-72, Heerenveen
085 4 832 433
Op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur
Bezoek is alleen op afspraak. Dus belt u eerst even?
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