Maart 2019

Shared Decision
Making in Friese
ziekenhuizen
ervaringen specialisten en
verpleegkundigen

SDM is meer een tool die specialisten in hun gereedschapskist moeten hebben. Meer naar
de patiënt als geheel kijken, niet alleen technisch handelen maar ook de eigen waarden en
normen van de patiënt betrekken bij beslissingen.

Inhoudsopgave
Vooraf . 3
1. Inleiding ............................................................................................................................................................................ 4
2. Werkwijze ......................................................................................................................................................................... 5
3. Ervaringen specialisten en verpleegkundigen over het werken met SDM.............................................. 9
4. Aanbevelingen ............................................................................................................................................................ 15
Bijlage 1 ................................................................................................................................................................................ 16
Bijlage 2 ................................................................................................................................................................................ 20

Colofon
Dit is een uitgave van Zorgbelang Fryslân, maart 2019
Redactie door
Harriet Hollander, Riet ten Hoeve en Guus Schrijvers
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden
zonder toestemming van Zorgbelang Fryslân.

Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van:

Contactgegevens
Harriet Hollander
Accountmanager zorgverzekeraars & ziekenhuizen
Telefoonnummer: 085 4 832 433
E-mailadres: hollander@zorgbelang-fryslan.nl

2

Vooraf
Begin 2015 is Zorgbelang Fryslan gestart (gefinancierd door Stichting De Friesland) met
een studie naar 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 patienten
-

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

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Werkt SDM volgens
het van te voren uitgeschreven zorgmodel en wat zijn de ervaringen van betrokken
specialisten en verpleegkundigen?
Achtereenvolgens komen aan de orde: inleiding, gevolgde werkwijze om tot
beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, training SDM en samenvatting van
ervaringen van artsen/verpleegkundigen. Dit deelrapport eindigt met een korte
beschouwing, conclusie en enkele aanbevelingen.
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1. Inleiding
In december 2014 heeft Zorgbelang Fryslan de raden van bestuur Friese ziekenhuizen
gevraagd of zij accoord gaan met het benaderen van maatschappen oncologie,
cardiologie en geriatrie met de vraag of zij mee willen doen aan een experiment SDM met
ZBF.
Vervolgens zijn, gedurende 2015, alle maatschappen oncologie, cardiologie en geriatrie
van de vier Friese ziekenhuizen aangeschreven met het verzoek om het experiment toe te
mogen lichten en te polsen of de maatschap bereid was tot deelname aan het experiment.
Oncologie MCL, geriatrie MCL plus Tjongerschans en cardiologie Antonius waren vanaf het
begin positief over het experiment. Met andere maatschappen is langdurig contact
geweest over wel/niet meedoen. Een maatschap heeft na anderhalf jaar overleg met ZBF
alsnog besloten niet mee te doen, een andere maatschap heeft wel meegedaan met de 0meting en haakte alsnog af. Ook was er een maatchap die zich wel heeft laten scholen in
SDM maar geen enkel patient heeft geincludeerd. Met hen werd door ZBF in 2018 de
samenwerking opgezegd.
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2. Werkwijze
2.1

Keuze patientengroepen

Na uitvoerig overleg tussen deelnemende 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.
In de loop der tijd is het SDM-project een gezamenlijk project geworden van ZBF en de
deelnemende specialisten.

2.2

meting werkwijze specialisten

Nadat de patiëntengroepen werden vastgesteld zijn de specialisten en deelnemende
verpleegkundigen geïnterviewd om inzicht te krijgen hoe patiënten en specialisten tot
besluitvorming komen over behandelopties. Van het gesprek is een verslag gemaakt dat
geaccordeerd is door de specialist/verpleegkundige.
In hoofdlijnen:

2.2.1 Oncologie
Patiënten met ovariumcarcinoom of gemetasataseerd mamma- of pancreascarcinoom.
Eerste gesprek met oncoloog
Bij een bekende patiënt met een vermoeden van uitzaaiingen zoals hersenmetastasen of
progressie van de ziekte vindt een gesprek plaats over óf derdelijns vervolglijnstraject of
geen behandeling/palliatief traject. Indien behandeling gewenst’ wordt, volgt aanvullend
onderzoek.
Tweede gesprek met oncoloog
Uitslag van onderzoek wordt besproken en daarna opties van behandeling en de
bijwerkingen. Hier is bijna altijd partner/kind bij aanwezig. Optie niets doen wordt ook
besproken. Aftasting welke waarden van groot belang zijn voor patiënt, bv. wel of geen
problemen met haaruitval, pillen of injecties. De oncoloog geeft vaak beknopte informatie
mee over bv. behandelingen zodat patiënten thuis het een en ander kunnen opzoeken.
Patiënten krijgen na de diagnose altijd verplicht bedenktijd om te komen tot een
definitieve besluit ‘hoe nu verder’.
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Gesprek met verpleegkundig
Voor- en tegens van de voorgestelde optie/behandelplan komen ter sprake. Ook de optie
niets doen. Verder de concrete uitwerking en logistiek van de behandeltrajecten.
Derde gesprek bij oncoloog
Hier wordt het besluit genomen over keuze behandeling en daarna wordt hiermee gestart.
De patiënt kan altijd op besluit terugkomen om niet te starten met een behandeling.
Indien patiënten behoeften hebben aan meerdere gesprekken om tot een besluit te
komen, is dat mogelijk.

2.2.2 Cardiologie
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.
Patiënt verwezen door huisarts met klachten. Patiënten, 75 jaar en ouder, komen
stapsgewijs tot een besluit om zich wel of niet te laten opereren vervanging hartklep of
ICD plaatsing/vervanging .
Nadat de diagnose is vastgesteld wordt eerst geprobeerd met medicijnen de klachten te
verminderen. Indien de klachten blijven wordt de optie wel of niet opereren besproken. In
dat gesprek komen de voor- en nadelen van die operatie komen aan bod.
De cardioloog geeft de Informatiefolder van de Hartstichting mee naar huis en er wordt
een vervolgafspraak gemaakt met partner en of kinderen. In dat gesprek wordt een besluit
genomen tot wel/niet opereren.
Bij ’kwetsbare ouderen’ die in aanmerking komen voor vervanging hartklep schakelt de
cardioloog de geriater in voor advies. Dit advies wordt in een volgend gesprek besproken
met patiënt en partner/kinderen.
Bij ‘kwetsbare ouderen’ die in aanmerking komen voor ICD plaatsing/vervanging maakt de
cardioloog zelf de keuze voor niet- opereren en alleen te behandelen met medicijnen.
Er wordt in alle gevallen geen gebruik gemaakt van keuzehulpen. Alleen de
informatiefolders van de Hartstichting worden meegegeven aan de patiënt.

2.2.3 Geriatrie
Ouderen bij wie ijzergebreksanemie werd vastgesteld en waarbij de geriater twijfelde
wel of niet verdere diagnostiek inzetten middels scopie.
Patiënt is door huisarts verwezen naar polikliniek geriatrie of is klinische patiënt.
Anemie is vastgesteld en als er gedacht wordt aan een eventueel maag- of darmprobleem
en er voor aanvullend onderzoek een scopie overwogen wordt. Dan wordt dat eerst
besproken met patiënt en mantelzorger. Expectatief beleid is een optie. Dat is
bijvoorbeeld het geven van ijzersuppletie. Voordat de anemie besproken wordt met de
patiënt heeft de geriater al een inschatting gemaakt hoe kwaliteit van leven is . In het
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gesprek met patiënt en familie wordt nagegaan wat wijsheid is. De geriater gaat meestal
wel met bepaalde intenties het gesprek instuurt het gesprek en presenteert de
voorkeursopties. Het is geen waardevrij aanbod van opties. Soms wordt er niet gestuurd
in het gesprek. Dan laat de geriater de vervolgbehandelingen afhangen van de reacties
van de patiënt en partner/familie. In het gesprek wordt mondeling informatie gegeven
betreffende een scopie onderzoek. De voor-en nadelen komen aan bod.
Sommige patiënten nemen niet meteen de beslissing wel/geen scopie. Zij willen dit eerst
in hun eigen omgeving bespreken. Vaak hebben deze patiënten dezelfde of de volgende
dag dan al een beslissing genomen. Vaak wordt dat dan telefonisch aan de geriater
meegedeeld.

2.3 Training
Vanaf najaar 2016 zijn deelnemende specialisten/verpleegkundigen geschoold door
Zorgbelang Fryslân.
De geaccrediteerde training Gesprekken voeren met patiënten volgens de
driedeling Choice Talk, Option Talk en Decision Talk gericht op het in drie stappen
komen tot een besluitvorming over behandelopties is gevolgd door deelnemende
specialisten uit de maatschappen:
Ø Oncologie MCL
Ø Geriatrie MCL gezamenlijk met geriatrie Tjongerschans
Ø Cardiologie Antonius
Ø Cardiologie De Sionsberg
In 2017/8 zijn nog getraind:
Ø Geriater uit maatschap Tjongerschans, werkzaam in Antonius
Ø Cardioloog uit Antonius samen met oncoloog Antonius
Ø Oncoloog Antonius samen met vier oncologieverpleegkundigen
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Inhoud Training
Voor de training is een reader samengesteld die van tevoren opgestuurd is naar de
deelnemers. Inhoudsopgave:
1. Inhoud van de training
2. Verplichte literatuur waaronder “Niet alles wat kan, hoeft”
3. Aanbevolen literatuur
4. Onderzoeksprotocol
5. Belangrijke items bij de choice, option en decision gesprekken aangedragen door
de klankbordgroep bestaande uit patiëntvertegenwoordigers
De opbouw van de training was als volgt:
1. Vragen over de van tevoren toegezonden reader en SDM onderzoek
2. Achtergrondinformatie over SDM
3. Tips voor gesprekken volgens de driedeling SDM
4. A.d.h.v. casussen oefenen in choice, options en decision talk
5. Feedback en leerpunten door collega’s en trainers
6. Bespreking procedure inclusie SDM-patiënten
Bijlage:
Ø Twee casussen
Ø Belangrijke items bij de choice, option en decision talk
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3. Ervaringen specialisten en

verpleegkundigen over het werken met
SDM
Nadat specialisten de training hadden gevolgd hebben zij patiënten geïncludeerd volgens
het Friesland Model (Choice, Option, Decision Talk). Vanaf 1 november 2016 beslissen deze
patiënten samen met hun specialist conform het dit Model (Choice, Option, Decision Talk)
over opties voor in te zetten interventies. Op 1 september 2018 sloot de inclusie.
Najaar 2018 zijn alle deelnemende specialisten/verpleegkundigen semi-gestructureerd
geïnterviewd aan de hand een itemlijst Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt die
geaccordeerd zijn. Paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3. en hun subparagrafen volgen de itemlijst. Ter
illustratie zijn citaten uit de interviews met de betrokken specialisten toegevoegd.

3.1

Ervaringen oncologen

3.1.1. Is de consulthantering bij de geïncludeerde patiënten wel of niet veranderd door
de training vooraf, het gespreksmodel (choice talk, option talk, decision talk) of door
andere oorzaken?
De werkwijze is niet principieel veranderd. Maar er wordt nu meer stil gestaan bij de
keuzemogelijkheid. Eerder was er toch meer sturing door de oncoloog wat de patiënt zou
moeten doen. Nu is er meer sturing op het feit dat de patiënt zelf moet kiezen.
In het gesprek komt aan de orde wat de verschillende kuren inhouden, maar ook nietbehandelen. Wat heeft de behandeling voor invloed op de kwaliteit van leven. De keuze
wordt door de patiënt soms al in het eerste gesprek met de arts gemaakt.
Er volgt altijd bedenktijd. De oncologie verpleegkundige gaat in op de behandeling die
gekozen is. Daarna volgt het decision gesprek met de arts (nieuwe afspraak of telefonisch).
Sommige patiënten vinden zelf kiezen moeilijk en laten de keuze toch bij de arts.
Het consult kost meer tijd. De patiënt moet soms vaker terugkomen. Goede ondersteuning
is nodig. Het is ook belangrijk dat familie aanwezig is. Meerdere opties zijn meestal wel in
beeld. De gesprekken opnemen met de telefoon wordt ook normaler.
T.a.v. de gezamenlijkheid van de keuze: het is geen gezamenlijk besluit, maar een
gezamenlijk besluitvormingsproces. Je gaat als arts achter de keuze van de (goed
geïnformeerde) patiënt staan. Ook als je zelf een andere keuze zou maken.
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De besluitvorming verloopt niet altijd de drie stappen (choice, option en decision)
Mijn werkwijze niet wezenlijk veranderd maar….. ik ben me meer bewust om uit te
vragen wat voor deze ene patiënt van belang is in het verdere leven. Ik stel nu
bewuster vragen aan patiënten en stel expliciet de vraag ‘wilt u meebeslissen’ .
Mijn consulthantering is door de training niet veranderd. De optie niet- behandelen
kwam altijd al aan de orde. Alleen de expliciete vraag of de patiënt mee wil beslissen
werd eerder niet genoemd. Ik geef de patiënt aan dat ik er ben om hem te helpen de
beslissing te nemen. Als de patiënt zegt: u bent de dokter, geef ik aan dat hij toch zelf
een keuze moet maken. Een minderheid laat uiteindelijk toch de dokter kiezen.
Een oncologie verpleegkundige:
Ik heb nu handvatten en tips waarmee ik wat kan in het SDM-gesprek. De kant
van niet-behandelen is meer naar voren gekomen in de gesprekken. Ik ben
bewuster bezig met dat gezamenlijk besluiten.
We moeten goed uitfilteren wat de mening van de patiënt en wat die van de
familie is.
Patiënten vragen nu vaker om een time out. Heel belangrijk. Zouden wij, dokters
en verpleegkundigen, vaker in moeten meegaan.
3.1.2. Voor welke patiënten is SDM geschikt
Het komen tot een gezamenlijke besluitvorming is in principe altijd noodzakelijk wanneer
een patiënt een keuze moet maken. Met name wanneer er meerdere gelijkwaardige
keuzes zijn. Patiënten moeten op de hoogte zijn van alle opties maar zij moeten wel mee
kunnen en willen denken. Bij spoed is het lastig te komen tot gezamenlijke beslissingen.
3.1.3. Randvoorwaarden voor SDM
Ø Voldoende tijd
Ø Mogelijkheid patiënten nog een keer extra te laten terugkomen
Ø Voldoende informatie beschikbaar en mee kunnen geven
Ø Er moet wat te kiezen zijn.
Ø Opties objectief aanbieden
Ø De zorgverlener moet de eigen keuze ondergeschikt kunnen laten zijn.
Ø Aanbieden gesprekken op te nemen
Ø Goede taakverdeling tussen oncoloog en oncologie verpleegkundige. Team
moet op orde zijn
Ø Wellicht keuzehulpen
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3.2

Ervaring cardiologen

3.2.1. Is de consulthantering bij de geïncludeerde patiënten wel of niet veranderd door
de training vooraf, het gespreksmodel (choice talk, option talk, decision talk) of door
andere oorzaken?
De consulthantering is door de training op een aantal punten veranderd.
Het komen tot een besluit met de patiënt gebeurt nu bewuster (meestal) in twee stappen.
Patiënt en familie staan bewuster stil bij de behandelingskeuze.
Ik ben mij veel bewuster geworden door het project. Ik had dit veel eerder
willen hebben. Het is heel goed om het principe van SDM te doorlopen met
patiënten.
Aan de patiënten wordt allereerst expliciet gevraagd of zij mee willen beslissen. Een
cardioloog gaf aan dat hij nu eerst de patiënt de tijd geeft eerst het eigen verhaal te
vertellen. Let beter op én verbale én non-verbale reacties. Is zich bewuster geworden
patiënten goed moeten kijken .
en niet naar het scherm turen. Opties worden neutraal verteld zonder nadruk op
advisering en samen met de patiënt nagaan wat (nog) belangrijk is in zijn/haar leven.
Cardiologen zijn zich meer bewust van het aanbieden van de optie ‘niets doen’ of alleen
symptoombestrijding.
Belangrijkste stap is te vragen: wat wilt u/ wat is voor u belangrijk? Dat geldt niet
alleen voor de keuze wel/niet ingreep, maar ook voor bijv. de keuze
hartkatheterisatie ja/nee of medicatie.
Behandelen oudere patiënten is leuker geworden. Met elkaar nadenken over de
beste keuzes voor de rest van het leven.
Patiënten krijgen meer tijd om te beslissen: soms zes weken en soms twee maanden. Een
cardioloog beantwoordt, via een beveiligde mail, tussentijdse vragen van patiënten over
keuzes tussen opties en ook over bijverschijnselen van de voorgeschreven medicatie.
Als informatie materiaal voor patiënten zijn films ontwikkeld om hen na te laten denken
over het maken van een keuze. Patiënten werden middels een informatiebrief verwezen
naar filmpjes van lotgenoten die vertelden over wat voor hen belangrijk is geweest om tot
een keuze te komen. Tevens ontvingen zij informatiefolders van de Hartstichting.
De keuze van de patiënt is explicieter. Het valt op dat patiënten soms niets meer willen.
Het gesprekmodel zou de standaardoptie voor alle patiënten moeten worden als
er wat te kiezen valt. Tien jaar geleden was het ondenkbaar dat ik opties zou
aanbieden. Toen besliste ik over de opties. Het model moet gewoonte worden.
Dankzij SDM krijg ik minder verzoeken om complicaties te behandelen. Want
patiënten weten bij SDM wat voor- en nadelen waren. Mensen klagen niet zo snel
over iets waartoe zij zelf hebben besloten. Van groot belang is dat patiënten
achter de gekozen optie staan en blijven staan.
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3.2.2. Voor welke patiënten is SDM geschikt
Volgens de cardiologen is SDM in principe voor iedere patiënt geschikt en belangrijk.
Patiënten die niet goed beslissingen kunnen nemen zijn vaak mensen die het meeste last
hebben van de keuze die zij niet gemaakt hebben. Het is belangrijk deze patiënten aan de
hand te nemen om toch een keuze te maken.
Patiënten die een bewuste keuze maken dragen de consequenties van die keuzes.
Wanneer patiënt een bewuste keuze maakt voor wel/geen operatie kan dat gevolgen
hebben voor het ‘dragen’ van de lichamelijke conditie na verloop van tijd. Oftewel als de
lichamelijke conditie tegenvalt na een bewuste keuze kunnen mensen hiermee beter
omgaan dan bij een niet-bewuste keuze. “Ik heb hier zelf voor gekozen”. En idem als de
lichamelijke conditie meevalt. “wat heb ik een goede keuze gemaakt”.
Sommige patiënten hebben moeite met het nemen van een beslissing of willen geen
eigen keuze maken. De eerste stap is dan het aangeven van het belang toch zelf na te
denken over hoe nu verder. Verschillende opties worden ‘neutraal’ besproken zodat de
patiënt een overzicht heeft van opties, definitieve keuze wordt samen met de cardioloog
gemaakt.
3.2.3. Randvoorwaarden voor SDM
Ø Een of meerdere extra consulten zijn een vereisten. Patiënten hebben een time-out
nodig om te komen tot een beslissing.
Ø Voldoende tijd op het spreekuur (plm. 1 ½ x de tijd die er normaal is) bijvoorbeeld
i.p.v. van 2,5 x 4 x polibezoek.
Ø Goede aanvullende informatie (nu kreeg de patiënt een boekje en werd verwezen
naar de filmpjes), overvoeren van de patiënt is ook een gevaar.
Ø Een verpleegkundig specialist kan goede diensten bewijzen bij SDM: uitvragen van
de wensen, uitleggen van de opties en het maken van een zorg/leefplan dat uit de
gekozen optie voortvloeit.
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3.3

Ervaring geriaters

3.3.1 Is de consulthantering bij de geïncludeerde patiënten wel of niet veranderd door
de training vooraf, het gespreksmodel (choice talk, option talk, decision talk) of door
andere oorzaken?
Sinds de training staan geriaters bewuster stil bij het geven van informatie en krijgen
patiënten (meer) tijd om na te denken.
Op de poli geriatrie wordt nu een nieuwe afspraak gemaakt voor het bespreken van de
definitieve beslissing. Dit kan ook telefonisch. In de kliniek geriatrie was de bedenktijd
wisselend, van een uur tot 24 uur. Voor de training gebeurde dat alleen als mensen zelf
aangaven de beslissing bijvoorbeeld eerst nog met de kinderen te willen bespreken.
Ik besef nu meer dat richtlijnen/protocollen niet leidend hoeven te zijn.
Alternatieven bespreken en nagaan wat belangrijk is voor deze ene patiënt.
Terugvragen aan patiënt wat zijn/haar overwegingen zijn bij een voorgenomen
besluit.
Door het SDM onderzoek ben ik me meer bewust van mijn eigen handelen.
De mogelijkheid tot een knip in het maken van een beslissing zit nu beter in het systeem.
In de praktijk is het vaak wel moeilijk patiënten mee te krijgen met samen een besluit
maken. “Dokter moet maar beslissen’. Niet alle patiënten zitten te wachten op
meebeslissen.
De geriaters hebben nooit drie aparte gesprekken (choice, option en decions) gevoerd.
Choice en options werden in het eerste gesprek gezamenlijk besproken.
Samen met de betrokken geriaters werden voor- en nadelen van verder onderzoek bij
ijzergebreksanemie in een aantal schema’s gevisualiseerd. als voorbeeld. De zo ontstane
keuzehulp ondersteunde de uitleg van de geriater tijdens het consult. Sommige geriaters
stopten al snel met het inzetten van de keuzehulpen, anderen gingen ermee door.
Als ik rustig de tijd heb, neem ik dat erbij. Voegt voor de patiënt en mij
meerwaarde toe.
Winst van het onderzoek was dat er meer bewust uitleg werd gegeven aan de
patiënt. Hoe ver je moet gaan met de informatievoorziening hangt af van de
patiënt: dit moet de geriater aftasten. De patiënt krijgt uitleg over de coloscopie
(eerder ook) en goede informatie over anemie mee (was niet gebruikelijk).
Patiënten willen met name weten wat het effect van zijn keuze is op de kwaliteit
van leven.
SDM is meer een tool die specialisten in hun gereedschapskist moeten hebben.
Meer naar de patiënt als geheel kijken, niet alleen technisch handelen maar ook
de eigen waarden en normen van de patiënt betrekken bij beslissingen.
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3.3.2 Voor welke patiënten is SDM geschikt
Geriaters geven aan dat SDM-gesprekken op verschillende niveaus gevoerd kunnen
worden.
Bij het voorschrijven van bv. medicatie worden ook voor- en nadelen uitvoerig besproken
en wordt gezamenlijk besloten hoe verder. Belangrijk is het om in te voelen of een patiënt
de situatie en verschillende opties kan overzien. Er moet een zeker abstractieniveau bij de
patiënt aanwezig zijn.
Dit Friesland Model is geschikt voor patiënten die behoefte hebben aan informatie en die
zijn eigen keuzes wil afwegen.
Bij de meer hoger opgeleide patiënt die de situatie voldoende kan inschatten kan je een
meer technische aanpak (zoals met de poppetjesdiagrammen) inzetten. Bij andere
patiënten speelt ook de non-verbale communicatie een rol.
Afwegingen kunnen ook goed besproken worden met partner/familie als patiënt zelf niet
meer hiertoe in staat is.
Deze methodiek van SDM is met name geschikt als het gaat om een weloverwogen
beslissing over een behandeling/ingreep. Hoe groter de impact hoe belangrijker SDM.
Alle specialisten moeten wel het besef hebben/bewust worden van de optie ‘niets
doen’. SDM is daarvoor een handvat.
Niets doen is soms al bedacht door de patiënt maar durft dat soms niet aan te
kaarten.
Niets doen als serieuze optie moet een basisbesef worden. SDM geeft handvatten
hoe dat te bespreken met kwetsbare patiënten.
3.3.3 Randvoorwaarden voor SDM
Ø Tijd van de specialist. Bij een druk spreekuur gaat SDM niet werken als er per
patiënt 5 minuten staat.
Ø Logistieke indeling van het spreekuur.
Ø De invoering van DBC maakt het ook lastig.
Ø Goed informatiemateriaal
Ø Kennis van SDM, ins en outs
Ø Er moet voldoende rust zijn en een goede ruimte op de afdeling
Ø Er moet altijd een naaste aanwezig zijn.
Ø De arts/PA moet open communiceren en geen vooroordeel hebben
Ø Wil van de patiënt en geestelijk vermogen
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4. Aanbevelingen
De grote uitdaging is hoe de werkwijze SDM structureel vorm te geven is ten tijden waarin
geen extra budget beschikbaar zal zijn voor ziekenhuiszorg.
Ø Niet strikt vasthouden aan drie aparte gesprekken (Choice, Option en Decision).
Choice en Option kan in veel gevallen in een gesprek aan bod komen.
Ø Decision gesprek kan soms ook telefonisch.
Ø Alle specialisten hebben aangegeven 1) meer tijd in hun consult nodig te hebben
om met patiënten in gesprek te gaan en 2) een of meerdere extra consulten zijn
een vereisten. Patiënten hebben een time-out nodig om te komen tot een
beslissing.
Een goede taakverdeling tussen de specialist en verpleegkundig specialist kan hier
een belangrijke rol bij spelen. Bijvoorbeeld uitvragen van wensen, wat is (nog)
belangrijk voor deze ene patiënt, verder uitleggen van opties die aangedragen zijn
door de specialist en het maken van een zorg/leefplan dat uit de gekozen optie
voortvloeit. Het team moet goed op orde zijn.
Ø Patiënten de mogelijkheid bieden digitaal vragen te stellen over opties,
bijwerkingen medicijnen e.d.
Ø Goede aanvullende informatie die patiënten thuis kunnen raadplegen om zich te
verdiepen in het maken van een keuze.
Ø Specialisten en verpleegkundigen van een maatschap een basistraining SDM laten
volgen. In rollenspel aan de hand van casussen oefenen met onderwerpen die in
een gesprek aan bod horen te komen.

Opstakels
Ø Tijd van de specialist. Bij een druk spreekuur gaat SDM niet werken als er per
patiënt 5 minuten staat.
Ø Logistieke indeling van het spreekuur.
Ø De invoering van DBC maakt het lastig.
Ø Wil van de patiënt en geestelijk vermogen
Ø voldoende tijd
Ø Mogelijkheid patiënten nog een keer extra te laten terugkomen
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Bijlage 1
Casus één: instructie voor geriater: voor SDM-training geriaters op 29 september
(alleen uit te delen aan degene die geriater speelt in deze casus)
Wat u al weet
Mevrouw Sikkema, (een 85-jarige broze weduwe, tot haar 60e samen met haar man winkelierster) is
de vorige avond door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis na een ongelukkige val in
het winkelcentrum. Op de SEH bleek er alleen sprake van kneuzingen, maar bij oriënterend
bloedonderzoek werd er een forse anemie (Hb 4.5) gevonden. Patiënte werd in overleg
opgenomen ter observatie. Nadere analyse wijst uit dat er een microcytaire anemie bestaat.
De volgende dag is de zoon van mevrouw op bezoek en u heeft met mevrouw en haar zoon een
gesprek over de mogelijke oorzaken van de anemie en het eventuele vervolg. U legt u haar in
grote lijnen de mogelijkheden voor: nader onderzoek doen naar de oorzaak van de anemie, met
mogelijk in het vervolgtraject een operatie? Of alleen de bloedarmoede (symptomatisch)
behandelen.
Omdat u meedoet aan het onderzoek naar Shared Decision Making is het allereerst van belang om
te weten te komen of mevrouw in staat is mee te beslissen en als dat het geval is, of ze dat ook wil.
U haalt patiënte en haar zoon op en voert nu met patiënte en haar zoon het choicegesprek.
Patiënte heeft er voor gekozen mee te willen beslissen en nu de zoon er ook bij is, gaat u direct
door met het optiongesprek. U geeft volledige informatie over de beide opties en u stimuleert de
patiënt goed over de alternatieven na te denken en over een week in een vervolggesprek samen
met u te besluiten welke keuze het gaat worden.
U geeft de patiënt informatie over het vervolggesprek en de mogelijkheden zich in haar keuze te
laten ondersteunen.
U voert nu het option-gesprek
Het is een week later en u ziet patiënte met haar zoon terug voor het decision gesprek.
U probeert nu samen met patiënte tot een goede afweging te komen van alle relevante
aspecten en een gezamenlijke beslissing te nemen.

Casus één: instructie voor patiënt: voor SDM-training geriaters op 29 september
(alleen uit te delen aan degenen die de patiënt en haar zoon spelen in deze casus)
U (mevrouw Sikkema, een 83-jarige broze weduwe, voorheen winkelierster samen met uw man )
bent de vorige avond door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis na een ongelukkige
val in het winkelcentrum.
U was daar samen met een buurvrouw naartoe gegaan omdat de dochter van uw buurvrouw
meezingt in een smartlappenkoor. U kwam al niet zo heel vaak meer buiten, want de laatste tijd
was u regelmatig te moe om iets te doen. De buurvrouw vindt dat niets voor u en probeert u te
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stimuleren weer wat te ondernemen. In de drukte bent u haar even kwijt geraakt, en toen u haar
zag en vlug weer naar haar toe wilde gaan bent u erg ongelukkig gevallen. Er was aan de
buitenkant niet zo veel te zien, maar opstaan lukte u niet direct en de omstanders hadden de ambu
gebeld, die u voor nader onderzoek heeft meegenomen.
In het ziekenhuis bleek er gelukkig alleen sprake van kneuzingen. Oriënterend bloedonderzoek liet
echter een forse bloedarmoede zien. De SEH-arts heeft overlegd met de geriater en er is besloten
u een nachtje op te nemen ter observatie.
De volgende dag heeft u samen met uw zoon een gesprek met de geriater. Uw wil graag weten
wat er precies aan de hand is. U maakt zich zorgen over wat u misschien te wachten staat.
De geriater haalt u samen met uw zoon op voor een gesprek.
In een vervolg op het gesprek wordt er gevraagd wat voor u belangrijk is in deze fase van het
leven. Tot voor kort was u nog heel actief en deed u mee aan activiteiten in het buurtcentrum. De
moeheid van de laatste tijd heeft de aardigheid daaraan verminderd. Maar u heeft er wel wat voor
over als u weer goed zou kunnen functioneren.
Maar loopt u dan ook risico’s? Uw zoon steunt u waar hij kan.
Met de geriater bespreekt u de opties. Na afloop van het gesprek mag u naar huis. U heeft
een afspraak voor nog een gesprek een week later.
Een week later kunt u samen met de geriater tot een goed besluit komen.
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Casus één: instructie voor cardioloog: voor SDM-training cardiologen op 29 september
(alleen uit te delen aan degene die cardioloog speelt in deze casus)
Wat u al weet
Mijnheer Vriezema, een vriendelijke baas van 87 jaar, is al jaren bij u bekend met een in ernst
toenemende aortaklepstenose. Hij wordt door u intussen al met 4 verschillende medicijnen
behandeld. Tot nu toe was hij goed onder controle met medicamenteuze therapie. Hij staat nu
eerder dan afgesproken alweer op uw spreekuuragenda. Voordat hij bij u komt is er al een controle
echocardiografie verricht en er is sprake ven een ejectiefractie van 30%. Dat is een duidelijke
verslechtering t.o.v. de vorige keer. Mogelijk is deze patiënt nu gebaat bij een vervanging van zijn
aortaklep. Maar open hart chirurgie is op zijn leeftijd wel een grote ingreep. Het hartteam beslist
uiteindelijk of dit mogelijk is (of toch een TAVI?). Het alternatief is nog intensiveren van de
medicamenteuze behandeling. Maar de kans op binnen een jaar overlijden door het hartfalen is
dan wel toegenomen. Omdat u meedoet aan het onderzoek naar Shared Decision Making is het
allereerst van belang om te weten te komen of mijnheer in staat is mee te beslissen en als dat het
geval is, of hij dat ook wil.
U haalt patiënt en zijn (10 jaar jongere) vrouw op uit de wachtkamer en voert nu met
patiënt en partner het choice-gesprek.
Patiënt heeft er voor gekozen mee te willen beslissen en nu zijn vrouw er ook bij is, gaat u direct
door met het optiongesprek.
U voert nu het option-gesprek :
U geeft volledige informatie over de beide opties en u stimuleert de patiënt goed over de
alternatieven na te denken en over een week in een vervolggesprek samen met u te besluiten
welke keuze het gaat worden. Patiënt is duidelijk aangedaan nu de ernst van de situatie tot hem
doordringt. Zijn vrouw is er wel uit: natuurlijk grijpen we alle mogelijkheden aan!
U geeft de patiënt informatie over het vervolggesprek en de mogelijkheden zich in zijn keuze te
laten ondersteunen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het is een week later en u ziet patiënt en zijn vrouw terug voor het decisiongesprek.
U probeert nu samen met patiënt tot een goede afweging te komen van alle relevante
aspecten en een gezamenlijke beslissing te nemen.
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Casus één: instructie voor patiënt: voor SDM-training cardiologen op 29 september
(alleen uit te delen aan degenen die de patiënt en haar partner spelen in deze casus)
U (mijnheer Vriezema, 87 jaar) bent al jaren bekend bij de cardioloog met een in ernst
toenemende vernauwing van een hartklep. U heeft steeds vaker last van kortademigheid als u een
wandelingetje maakt met uw vrouw (die zo’n 10 jaar jonger is dan u). Vorige week bent u zelfs
even weggevallen toen u in het parkje wandelde. Gelukkig was u snel weer bij, maar u bent er erg
van geschrokken en via de huisarts is de controle-afspraak bij de cardioloog vervroegd.
U heeft vanmorgen een echocardiografie ondergaan. U weet nog niet wat de uitslag is, maar u had
de indruk dat de echoscopiste zorgelijk keek toen u uw verhaal vertelde.
De cardioloog haalt u en uw vrouw op uit de wachtkamer en vertelt u hoe de zaken er voor staan
en wat uw mogelijkheden zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In een vervolg op het gesprek wordt er gevraagd wat voor u belangrijk is in deze fase van het
leven. Uw vrouw weet wel wat ze wil: nog een keer een grote reis maken met de camper. Zij rijdt,
dus mijnheer kan rustig aan doen. Maar u heeft er al langer over gepiekerd of u dit nog wel wilt. De
moeheid en kortademigheid van de laatste tijd beperken u sterk en af en toe is er ook een vage
pijn op de borst. U ziet op tegen grote ingrepen. Welke risico’s loopt u? Maar echt levensmoe bent
u nu ook weer niet.
Met de cardioloog bespreekt u de opties. Na afloop van het gesprek gaat u naar huis. U
heeft een afspraak voor nog een gesprek een week later.
Een week later heeft u een gesprek met de cardioloog om tot een besluit te komen.
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Bijlage 2
De gespreksonderwerpen per fase zijn:
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 voice recording 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 informatie materiaal . 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 vragenbij 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

20

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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