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1. Inleiding
Begin 2015 is Zorgbelang Fryslan gestart (gefinancierd door Stichting De Friesland) met een studie
in Friesland: welk effect heeft Shared Decision Making (SDM) bij een aantal verschillende
ziektebeelden op behandelkeuze, zorggebruik, therapietrouw van de patiënt voor de gekozen
optie, kwaliteit-van-leven van de patiënt, ervaringen van patiënten en ervaringen van de betrokken
artsen?
De studie heeft geleid tot ‘Het Friesland model’ voor Shared Decision Making (SDM) en bestaat uit
vier onderdelen:
1) toepassen van het gespreksmodel Choice Talk, Option Talk en Decision Talk van Elwyn en
collega’s1;
2) training van medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in dit gespreksmodel;
3) gebruik van educatiemateriaal voor patiënten bij het uitleggen van de behandelopties
4) gebruiken van een herontworpen zorgpad
Deze handleiding geeft handvatten voor ziekenhuis maatschappen om SDM oftewel gezamenlijke
besluitvorming te implementeren.

1.1. Goed om te weten voordat u aan de slag gaat
Ø Inhoudelijke resultaten zijn beschreven in de deelrapporten
o Shared Decision Making in Friese ziekenhuizen, ervaringen van patiënten
o Shared Decision Making in Friese ziekenhuizen, ervaringen van specialisten
o Shared Decision Making in Friese ziekenhuizen, welk effect heeft gedeelde
besluitvorming bij een aantal verschillende diagnoses op het zorggebruik van
patiënten?
Ø Geraadpleegde literatuuroverzicht voor SDM-studie
Ø Gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming
Ø Training SDM aan te vragen bij Zorgbelang Fryslân
Ø Filmpjes
o Ervaringen patiënten
o Ervaringen medisch specialisten
Ø Alle informatie + filmpjes, zie www.samenbeslisseninfriesland.nl

1.2. Contactgegevens
U kunt ons bereiken via info@zorgbelang-fryslan.nl, telefoon 085 – 48 32 433

1

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med
2012;27(10):1361-7.
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2. Aanbevelingen voor implementatie
2.1. Voorbereiding:
Ø Start geen SDM-project in een ziekenhuis of maatschap met existentiële problemen
zoals reorganisatie, lange wachtlijsten, machtsstrijd, verhuizing, fusie en grote
bezuinigingen.
Ø Benoem binnen de maatschap een projectleider met inhoudelijke kennis van
gezamenlijke besluitvorming op basis van literatuur
Ø Focus op enkele diagnosegroepen van patiënten waarvan de behandelopties
voorkeursgevoelig zijn
Ø Ontwikkeling draagvlak binnen de Raad van Bestuur
Ø Ontwikkel draagvlak binnen de maatschap
Ø Ontwikkel draagvlak bij patiëntenorganisaties en betrek deze bij de implementatie
Ø Invoering van het Friesland model betekent geen grote drastische wijzigingen maar
het toepassen van vele kleine veranderingen
Ø Bereid een business case voor in verband met te besteden voorbereidingsuren en
extra tijd om opties uit te leggen
Ø Denk na of je wel of niet gebruik wilt maken van de DBC met een apart tarief voor
SDM-gesprekken.

2.2. Startbijeenkomst gezamenlijke besluitvorming in de maatschap
Organiseer een duidelijk startmoment. Belangrijke onderwerpen zijn:
Ø Waarom aandacht voor gezamenlijke besluitvorming
Ø Spreek van gestandaardiseerde SDM. Deze uitdrukking respecteert dat specialisten al
werken met SDM. Maar dat er nog geen standaard is voor: gespreksfasering, te
behandelen onderwerpen, te gebruiken keuzehulpen en te stellen vragen tijdens een
SDM-gesprek. Verder geldt bij het woord standaard dat daarvan beargumenteerd af te
wijken is.
Ø Positie en rol patiëntvertegenwoordigers tijdens de opstartfase
Ø Rol van de patiënt in het gespreksmodel.
Ø Welke patiënten komen wel en niet in aanmerking voor gezamenlijke besluitvorming.
Ø Rol arts en verpleegkundig specialist
Ø Taakverdeling medisch specialist en verpleegkundig specialist
Ø Financiering
• Consult duurt langer
• Een of meerdere consulten extra
Ø Logistiek/flexibele planning spreekuur
Ø Definieer met maatschap patiëntencategorie/speerpunten waarbij ook duidelijke
keuzes door patiënten te maken zijn
Ø Training gezamenlijke besluitvorming specialisten en verpleegkundigen.
Ø Maak afspraak dat invoering gestandaardiseerd SDM pas plaats vindt nadat iedereen
de training heeft gevolgd.
Ø Verzamel informatiemateriaal voor patiënten
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2.3. Training gezamenlijke besluitvorming
Ø Train als maatschap in gezamenlijke besluitvorming volgens het Friesland Model
• Theoretische kennis van de literatuur
• Oefenen in neutraal presenteren van opties
• Gespreksmodel met drie fasen
Ø Maak gebruik van de filmpjes die gemaakt zijn door Zorgbelang Fryslân
Ø Training is aan te vragen bij Zorgbelang Fryslân via info@zorgbelang-fryslan.nl

2.4. Gezamenlijke besluitvorming in consult
Ø Evalueer eens in de drie maanden in de maatschap vergadering
Ø Sta ook stil bij ethische vragen. Bijvoorbeeld:
• Is meebeslissen een plicht voor patiënten als zij wilsbekwaam zijn of mogen
wilsbekwame patiënten de beslissing zonder meer aan de arts overlaten?
• Hoe verhoudt SDM zich tot motivational interviewen als een patiënt kiest voor
een ongezonde keuze (denk aan doorroken bij kanker)?
• Wat is de relatie van Advance Care Planning tot SDM?
Ø Evalueer bij patiënt ervaringen niet alleen de ervaringen met de fasen van SDM maar
ook de onderwerpen die in de gesprekken aan bod zijn gekomen.

2.5. Tot slot
Ø Betrek ook andere maatschappen bij het onderwerp door het te agenderen in
vakgroep of maatschap overstijgend overleg
Ø Denk na hoe draagvlak gecreëerd kan worden onder specialisten/maatschappen die
niet met SDM willen werken.
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