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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, ervaringen van specialisten

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: welk effect heeft
gedeelde besluitvorming bij een aantal verschillende diagnoses op het zorggebruik van
patiënten?
Oncologie MCL plus Antonius, geriatrie MCL plus Tjongerschans en cardiologie Antonius
hebben aan het onderzoek deelgenomen. 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. De oncologen kozen 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 patiënten samen met hun specialist conform het
hieronder te bespreken Friesland Model over opties voor in te zetten interventies. Zij
vormen de interventiegroep. Op 1 september 2018 sloot de inclusie.
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1. Studie zorggebruik
In dit deelrapport worden alleen de gekwantificeerde ervaringen met SDM en het
zorggebruik besproken. Er is hierbij sprake van een niet-gerandomiseerd experiment met
één interventie- en twee controlegroepen. Bij de interventiegroep is gestandaardiseerde
SDM toegepast. Bij de nulgroep en de historische controlegroep werd geen
gestandaardiseerde SDM toegepast en vond “care as usual” plaats. De nulgroep is
gerecruteerd om de patiëntervaringen zonder de gestandaardiseerde SDM te vergelijken
met die van patiënten uit de interventiegroep. De historische controlegroep (eveneens
zonder de gestandaardiseerde SDM) is toegevoegd om het zorggebruik daarvan te
kunnen vergelijken met dat van de interventiegroep.
De inclusie van de nulgroep verliep in 2015 en 2016 voorafgaande aan de training van de
professionals. De patiënten met de betreffende diagnosen uit de de praktijkpopulatie van
de deelnemende specialisten vulden een tweetal vragenlijsten in. De historische
controlegroep omvatte patiënten uit de jaren 2012 tot aan de start van de training.
Trialverpleegkundigen werkzaam in de betreffende ziekenhuizen verzamelden gegevens
over de ingezette behandeling van patiënten met een vergelijkbare aandoening. Dit was
niet mogelijk bij de geriatrische patiënten door de beperkte DOT-structuur. Bij de geriatrie
is er meestal sprake namelijk van multiproblematiek en is ijzergebreksanemie geen
separate diagnose.
Exclusiecriteria waren: onvoldoende Nederlands spreken om deel te nemen aan de
gesprekken, geen toestemming geven na de Choice Talk, ongeschikt bevonden door de
arts voor verdere deelname naar aanleiding van de Choice Talk. In dit laatste geval kon het
gaan om aanwezigheid van een depressie, verkeerd ziekte-inzicht, of onder druk van
familieleden. Indien alle antwoorden op de hierna te bespreken CollaboRATE ontbraken,
zijn de respondenten ook geëxcludeerd. Het aantal patiënten dat deelname aan de studie
weigerde, bestond uit slechts enkele patiënten.
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2. Uitkomstmaten
Bij de interventie- en de nulgroep werd de Nederlandse versie van de CollaboRATE
afgenomen. Die bestaat uit drie vragen waarmee ervaringen met SDM worden gescoord.1
De ervaringen van patiënten met SDM werden verder geïnventariseerd met de Net
Promotor Score (NPS2). Deze bestaat uit één vraag: In welke mate zou u samen beslissen
aanraden aan mensen met dezelfde aandoening?
Om te bepalen of de gezondheid van de groepen vergelijkbaar was, is de EORTC QLQ-C15PAL (hierna: QLQ) afgenomen. Deze 15-item vragenlijst is specifiek gericht op patiënten in
de laatste fase van hun leven3. Klachten en symptomen worden in de eerste 14 items
uitgevraagd op een 4-punts Likertschaal (lopend van “Helemaal geen” (score: één punt) tot
“Heel erg” (score: 4 punten). De score is minimaal 14 punten tot maximaal 56 punten. Het
laatste item van de QLQ vraagt met behulp van rapportcijfers (nul-10) naar de algehele
kwaliteit van leven.
Het zorggebruik is door een van de auteurs (RtH) uitgesplitst naar “conservatieve zorg of
geen behandeling” of “operatieve ingreep of chemokuur”. Zie bijlage voor de toegepaste
statistische analyses.

1

Barr PJ, Thompson R, Walsh T, et al. The psychometric properties of CollaboRATE: a fast and frugal patientreported measure of the shared decision-making process. J Med Internet Res 2014;16(1):e2.
2
Reichheld, Frederick F. 2003. The one number you need. Harvard
Bus. Rev. 81(12) 46–54.
3
Groenvold, M., Petersen, M. A., Aaronson, N. K., Arraras, J. I., Blazeby, J. M., Bottomley, A., … Bjorner, J. B.
(2006). The development of the EORTC QLQ-C15-PAL: a shortened questionnaire for cancer patients in
palliative care. European Journal of Cancer (Oxford, England : 1990), 42(1), 55–64.
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3. Resultaten
De interventiegroep en nulgroep waren van vrijwel gelijke leeftijd en scoorden
vergelijkbaar op ervaren klachten en symptomen en op ervaren kwaliteit van leven (zie
tabel 1). Er kwamen geen significante verschillen naar voren, niet tussen de totale groepen
en evenmin tussen de subgroepen per specialisme.
Beide groepen beoordeelden de gradatie van gezamenlijke besluitvorming even hoog
(tabel 2). Met andere woorden; de groepen verschilden niet significant van elkaar op de
somscore van de CollaboRATE (U = 1898.5, p = .8). De NPS bedroeg voor de totale
interventiegroep 42 (oncologie 50, cardiologie 35 en geriatrie 33).
Tabel 2 toont lagere percentages op zorggebruik in de interventiegroep dan in de
historische controlegroep voor patiënten met een intensieve behandeling (operatieve
ingreep of chemokuur). Een eerste toets op het verschil in zorggebruik tussen de
interventiegroep en historische controlegroep laat zien dat het zorggebruik trendsignificant lager lag in de interventiegroep (U = 4478, p = .056). Om te bekijken of dit
verschil gedreven werd door één van beide afdelingen (cardiologie of oncologie) is
exploratief nogmaals getoetst op zorggebruik. Deze exploratieve toetsen laten zien dat
het verschil in zorggebruik met name bij cardiologiepatiënten aanwezig lijkt te zijn
(cardiologie: U = 603.5, p = .07, oncologie: U = 1841, p = .22). De betrokken cardiologen
bevestigden in een interview na afloop van de inclusie dat zij vaker de nuloptie aan de
orde stelden dan voorheen. Hetzelfde gold -na enige maanden van includeren- voor de
oncologen.
Tabel 1. Baseline kenmerken van de drie onderzoeksgroepen met en zonder toepassing
van gestandaardiseerde Shared Decision Making
Kenmerk
Interventiegroep
Nulgroep
Historische
controlegroep
Aantal patiënten
75
52
179
wv oncologie
35
17
112
wv cardiologie
25
22
67
wv geriatrie
15
13
Niet beschikbaar
(n.b.)
Gemiddelde leeftijd 70.4 (12.7)
70.1 (13.7)
71.7 (14.0)
in jaren en (SD)
bij oncologie
62.7 (9.7)
64.6 (12.4)
64.1 (12.4)
bij cardiologie

82.8 (4.0)

80.3 (4.8)

84.3 (4.8)

bij geriatrie
Score op
klachtenlijst1
bij oncologie

n.b.
25.6 (7.4)

n.b.
27.8 (9.1)

n.b.
n.b.

27 (7.5)

26.2 (8.4)

n.b.
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bij cardiologie
23.8 (6.3)
23.9 (5.4)
n.b.
bij geriatrie
25 (8.4)
36.3 (9.8)
n.b.
Score op kwaliteit
6.5 (1.5)
5.9 (1.9)
n.b.
van leven-schaalvraag2 en SD
bij oncologie
6.3 (1.6)
6.2 (1.6)
n.b.
bij cardiologie
6.8 (1.3)
5.9 (2.0)
n.b.
bij geriatrie
6.4 (1.6)
5.3 (2.3)
n.b.
1
2.
Legenda; gemeten met de EORTC QLQ-C15-PAL-score Dit is ‘de score op een éénitemvraag die loopt van één (erg slecht) tot uitstekende kwaliteit-van-levenlijst (10).
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Tabel 2. Waardering en gekozen behandelopties bij wel en niet hanteren van Shared
Decision Making
Kenmerk

Interventiegroep

Nulgroep

Totaal score op
CollaboRATE1
wv oncologie
wv cardiologie
wv geriatrie
Zorggebruik
(ingreep of
chemokuur, %)
bij oncologie

85.9 ( 11.7)

86.0 (14.0)

87.7 (11.1)
81.0 (13.0)
89.9 (8.3)
35 (60.3%)
(n=58, 2 missing)2

87.6 (14.6)
83.3 (15.6)
88.6 (10.2)
n.b.

31 (88.6%)
(n=35)
4 (17.4%)
(n=23, 2 missing)

n.b.

bij cardiologie

n.b.

Historische
controlegroep
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
131 (73.6%)
(n=178, 1
missing)
106 (94.6%)
(n=112)
25 (37.9%)
(n=66, 1 missing)

p-waarde
0,8

0,056

0,22
0,07

Legenda. 1De CollaboRATE loopt van score nul (helemaal geen gezamenlijke
besluitvorming GB) tot en met 100 (volledige GB). 2 Excl. geriatrie
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4. Discussie van de resultaten
Uit dit onderzoek blijkt het zorggebruik bij gestandaardiseerde Shared Decison Making
minder intensief (minder chemokuren en minder operatieve ingrepen) te zijn. Er is sprake
van rand-significantie. Deze bevinding is in lijn met de uitkomsten van een Cochrane
studie naar de effecten van SDM.4 Voor ons was het verrassend dat patiënten in de
nulgroep even goed scoorden op ervaren gradatie van SDM als in de interventiegroep. Wij
geven hiervoor drie mogelijke verklaringen. Ten eerste wisten de professionals tijdens de
inclusie van de nulgroep, dat er een SDM project in aantocht was. Gelijktijdig bereidden zij
de interventie voor. . Kortom, wellicht was er sprake van controlegroep-besmetting. Een
tweede verklaring is, dat de CollaboRATE de ervaren communicatie meet en niet de
behandelde gespreksonderwerpen in kaart brengt. Dat doet bijvoorbeeld de
observatielijst Option Observing Patient Involvement in Decision Making) bijvoorbeeld
wel.5,6 Als derde kan het zijn dat de specialisten reeds een vorm van nietgestandaardiseerde SDM toepasten, maar meer op hun eigen manier dan het
gestandaardiseerde model van choice, option en decision talk.
Tenslotte merken wij op dat de NPS van 42 bij de interventiegroep hoog is. Deze is lager bij
de subgroepen cardiologie (35) en geriatrie (33) dan bij de oncologie (50). Een verklaring
voor die verschillen kan zijn dat bij de eerste twee groepen de gezamenlijke
besluitvorming complexer is. Bij cardiologie betreft stap één de beslissing om al dan niet
een intensieve behandeling te ondergaan. Indien een patiënt daarvoor kiest en aanvullend
onderzoek geen beperkingen laat zien is er bij klepproblematiek keuze tussen een TAVI
(vervanging van de aorta-klep via de lies), een open-hartoperatie of alsnog afzien van een
intensieve behandeling. Bij geriatrie moeten patiënten begrijpen dat verder afzien van
diagnostiek betekent dat verdere oorzakelijke therapie niet meer aan de orde is. Dat is
voor mensen met enige cognitieve stoornissen niet altijd eenvoudig te bevatten.
Overigens merken wij op dat NPS-scores bovende 30 hoog zijn. De Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen publiceerde in 2018 als gemiddelde NPS voor
ziekenhuispatiënten (steekproef van N = 12195) in 2017 een score van 12.7

4

Stacey D,Légaré F,Col N,et al.Decision aids for people facing health treatment or screening
decisions.Cochrane Database Syst Rev 2014;
5
Couet N, Desroches S, Robitaille H, Vaillancourt H, Leblanc A, Turcotte S, et al. Assessments of the extent to
which health-care providers involve patients in decision making: a systematic review of studies using the
OPTION instrument. Health Expect 2015;18:542-61.
6
Sanders A, Een training in gedeelde besluitvorming, Huisarts & Wetenschap, 2 november 2017.
7
Highlightsuit het onderzoek Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark 2017 geraadpleegd op 7 februari 2019 via
https://nvz-zorgimago.nl/uploads/Publicatie-Imago-van-ziekenhuizen-infographic.pdf
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5. Conclusie
Zorggebruik bij de groep, die SDM onderging is duidelijk lager ten opzichte van de
historische controlegroep. Omdat deze multicenterstudie qua grootte beperkt was en de
resultaten rand-significant waren, is nader onderzoek nodig onder grotere groepen. Het
verdient aanbeveling om de CollaboRATE aan te vullen met vragen over onderwerpen die
behandeld werden tijdens de SDM-gesprekken.
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Bijlage
Statistische analyses
Powerberekening
Op basis van de verwachtte uitkomsten op de primaire uitkomstmaat, de CollaboRATE, is
vooraf aan de studie een powerberekening gedaan met behulp van het
softwareprogramma GPower (versie 3.1). Er werd verwacht dat er 64 respondenten per
groep (interventie en nulgroep) nodig waren om een statistisch significant verschil te
meten tussen de groepen (met een effect size van .5, een power van .8 en een alpha van
.05). In de nulgroep is het niet gelukt ten minste 64 respondenten te behalen. Hierdoor
was het achteraf niet mogelijk om subgroepanalyses te doen per diagnosegroepen. Wij
volstaan in dit artikel daarom met groepsanalyses voor de totale groep van geïncludeerde
patiënten. De reden hiervoor was dat de inclusieperiode te kort was om de nagestreefde
64 te halen. Ook bij de interventiesperiode duurde de inclusie aanmerkelijk langer dan de
auteurs verwachtten. Dit is conform de wet van Lasagna die aangeeft dat medische
onderzoekers vaak te optimistisch zijn bij het inschatten van het aantal patiënten dat ze kunnen
insluiten.

Datavoorbereiding
Van één van de respondenten was achteraf niet te controleren tot welk specialisme de
respondent behoorde (cardiologie, oncologie of geriatrie). Deze respondent is toegevoegd
aan de grootste groep; oncologie. Indien een respondent meerdere antwoorden heeft
omcirkeld op de vragenlijst is ervoor gekozen het laagst aangevinkte antwoord mee te
nemen in de analyses. In <1% van de CollaboRATE, 3.15% van de NPS en <1% QLQ-items
was het antwoord missend. Er is voor gekozen om het antwoord te imputeren op basis van
het gemiddelde binnen respondenten voor de CollaboRATE, QLQ items 1 t/m 14 (i.e.
klachten), QLQ item 15 (i.e. kwaliteit van leven) en het groepsgemiddelde voor de QLQ
item 15. Een missende waarde op de NPS is niet geïmputeerd.
Analyses
Groepsverschillen op de CollaboRATE en de twee QLQ maten zijn getoetst met Mann
Whitney U testen (in verband met een schending van de normaliteit). Voor de NPS is de
NPS-EU berekening aangehouden. Hierbij wordt het percentage promotors van SDM (met
rapportcijfers 8, 9 of 10) verminderd met het percentage tegenstanders (met rapportcijfers
nul tot en met vijf). Passieve deelnemers (rapportcijfer 6 en 7) tellen niet mee bij het
berekenen van de NPS.
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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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