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AGENDA

• Opening

• Casus en reflectie

• (een beetje) Theorie samen beslissen

• Casus en reflectie



WELKE STELLING OVER SAMEN BESLISSEN 
IS HET MEEST OP MIJ VAN TOEPASSING?

A. SB, ik denk al wel dat ik dat (heel goed) doe

B. Ik doe pogingen om het SB beter en meer toe te passen

C. SB, ingewikkeld, want ik werk vanuit een richtlijn of (MDO-)advies

D. SB klinkt heel goed, maar de meeste cliënten willen of kunnen dit niet

E. Ik zou graag meer SB willen toepassen, maar ik weet (nog) niet goed hoe

F. SB, wat is dat eigenlijk?

G. Anders, ....



CASUS REBECCA VAN DER MEER (56 JAAR)
GEWICHTSAFNAME 3 JAAR NA MAAG OPERATIE TGV KANKER.

Patiënt heeft een vervolggesprek om voedings-assessments en beleid te bespreken. Uit de metingen blijkt dat 

spiermassa en gewicht afneemt. Gewicht is laag maar niet te laag, gewichtsverloop is 12kg negatief over 3 jaar, de 

vetvrije massaindex is 17.3 (ondergrens = 17), een laag vet%, normale ruststofwisseling en goede spierkracht. 

Eiwitinname is adequaat, maar de energie-inname komt op 90%. 

De patiënt merkt dit zelf ook: energie is beperkt. Als docent op een school haalt zij net het einde van de dag, laat 

staan de week. Zij neemt sinds kort de auto naar school, omdat 6 km fietsen te veel energie vraagt. Ze heeft 

diverse dieetinterventies geprobeerd: Ze start om 7 uur ochtends met eten en gaat door tot 21 uur in de avond, 

in totaal 12 kleinere maaltijden. Patiënt heeft recent ook prosource toegevoegd aan het dieet. Ze heeft echter 

veel last van dumping/luxatie, ook niet goed te combineren met voor de klas staan.

Opties kunnen zijn: doorgaan zoals nu, andere/extra/medicinale voeding, sondevoeding. De patiënt heeft vooral 

veel last van het lagere energie niveau en het feit dat 12 maaltijden en dumping lastig te combineren zijn met een 

docentschap. Zij wil iets doen en doorgaan op deze weg lijkt niet goed, want ze heeft het gevoel dat ze de laatste 

maanden meer achteruit gaat.



STAPPENMODEL

choice talk

Stiggelbout et al (2015) Patient Educ Couns, https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.06.022

Elwyn et al (2012) J Gen Intern Med, https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6; Elwyn et al (2017) BMJ, https://doi.org/10.1136/bmj.j4891
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STAPPENMODEL EN VOORBEELD

https://vimeo.com/616810208

https://vimeo.com/622510839

https://vimeo.com/616810208
https://vimeo.com/622510839


Kunneman et al (2018) Mayo Clin Proc Inn Qual Out; 

https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2017.12.002

UITDAGINGEN

Van 3785 (ex) kanker patiënten:
• 84% had ‘niet (verder) 

behandelen’ willen bespreken; 

• 28% gaf aan dat dit is gebeurd

Kuijpers; van Veenendaal (2021) Eur J Cancer Care.. 

https://doi.org/10.1111/ecc.13534

about:blank
https://doi.org/10.1111/ecc.13534


UITDAGINGEN

Stam et al. BJU Int. 2018 

Mar;121(3):405-414.
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UITDAGINGEN

Kunneman et al (2020) Patient Educ Couns; https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.08.035
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UITDAGINGEN

Kunneman et al (2015) Radiother Oncol; https://doi.org/10.1016/j.radonc.2015.09.005

Besproken bij 3785 (ex) 

kanker patiënten:

• Voorkeur: 44%

• Verwachtingen: 34%

Kuijpers; van Veenendaal (2021) Eur J Cancer Care 

https://doi.org/10.1111/ecc.13534

https://doi.org/10.1016/j.radonc.2015.09.005
https://doi.org/10.1111/ecc.13534


UITDAGINGEN



UITDAGINGEN

Couët et al (2015) Health Expect; https://doi.org/10.1111/hex.12054
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ERVARINGEN MET FEEDBACK OP CONSULT EN TRAINING

Audio consulten 

voormeting

Feedback rapport

voor team & 
individueel

- E-learning
- Feedback 
doornemen

- Nadenken over 
leervragen

Trainingsessie
- feedback 
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-training met 
acteur

Audio consulten 
nameting



OPTION-5

1

2

3

0 – niet waargenomen

Er is iets te kiezen, 

1 – bestaan van opties genoemd

2 – verschillende opties benoemd en dat er een keuze is 

3 – ‘gelijkwaardigheid’ genoemd en belang van wat patiënt belangrijk 

vindt 4 – opties gelijkwaardig genoemd, kort uitgelegd en verkent wat 

deze patiënt belangrijk vindt 

‘partnership, zorgverlener geeft aan dat 

1 – er een gezamenlijk besluit wordt genomen 

2 – het een (lastige) keuze is waarbij hij de patiënt zal helpen

3 – elke optie goed is en hij de patiënt zal helpen 

4 – hij patiënt steunt onafhankelijk van keuze & schets van proces

Voor- en nadelen van alle opties 

1 – minimaal besproken

2 – tijdens behandeling (klachten) en in de toekomst (late gevolgen) 

3 – klachten & late gevolgen en kijkt of alles duidelijk was 

4 – klachten & late gevolgen, kijkt of alles duidelijk was en teach back

4

5

Wikken en wegen

1 – 1 van de items ‘zorgen’, ‘voorkeuren’, 

‘verwachtingen’ expliciet besproken

2 – 2 items besproken 

3 – 3 items besproken 

4 – 3 items besproken zowel behandel- en 

uitkomstpreferenties

Besluit nemen (of uitstellen)  inclusief 

overwegingen

1 – zorgverlener geeft het besluit aan 

2 – zorgverlener geeft besluit aan, zegt dat dit 

voorkeur van patiënt is

3 – zorgverlener vraag of patiënt het eens is 

met het besluit en maakt overweging expliciet

4 – overleg over wie besluit neemt en patiënt 

kan op besluit terugkomen



OBSERVATIES

Voormeting Nameting



LESSONS LEARNED

1. Diëtisten zijn na het project explicieter in dat er een keuze uit meerdere opties 

te maken is;

2. Diëtisten laten hun ondersteunde rol vooral impliciet gelden;

3. Voor- en nadelen van de relevante opties worden meestal besproken, het 

begrip toetsen door terug te vragen wordt weinig toegepast;

4. Diëtisten vragen door op hoe het voedingsgedrag op dit moment is en wat de 

ervaring van patiënten daarmee is en proberen aansluitend hierop patiënten te 

motiveren om het reeds goede voedingsgedrag voort te zetten en om ander 

helpend gedrag, uit te proberen.



Relatie MI en SB

Elwyn Ann Fam Medicine, 2014.



CASUS REBECCA VAN DER MEER (56 JAAR)
GEWICHTSAFNAME 3 JAAR NA MAAG OPERATIE TGV KANKER.

Patiënt heeft een vervolggesprek om voedings-assessments en beleid te bespreken. Uit de metingen blijkt dat 

spiermassa en gewicht afneemt. Gewicht is laag maar niet te laag, gewichtsverloop is 12kg negatief over 3 jaar, de 

vetvrije massaindex is 17.3 (ondergrens = 17), een laag vet%, normale ruststofwisseling en goede spierkracht. 

Eiwitinname is adequaat, maar de energie-inname komt op 90%. 

De patiënt merkt dit zelf ook: energie is beperkt. Als docent op een school haalt zij net het einde van de dag, laat 
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veel last van dumping/luxatie, ook niet goed te combineren met voor de klas staan.
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maanden meer achteruit gaat.



AANDACHTSPUNTEN STAP 1

• Er valt iets te kiezen, er is geen goede of foute optie

• Leg mogelijkheden neutraal voor

• Mening patiënt doet ertoe om beste optie te bepalen

• Patient duidelijk maken waarom samen beslissen 

belangrijk is (proces)



AANDACHTSPUNTEN STAP 2

• Leg medische situatie en mogelijkheden concreet uit

• Sluit uitleg aan op voorkennis van de patiënt

• Vertaal informatie over mogelijkheden en uitkomsten 

naar effect op dagelijks leven

• Noem belangrijke kansen en gebruik natuurlijke 

frequenties: … op 100 mensen zoals u

• Vraag terug wat patiënt heeft gehoord (Teach back)

https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-

gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode

https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode


AANDACHTSPUNTEN STAP 3

• Doel: achterhalen wat patiënt belangrijk vindt bij deze 

beslissing: 
• verwachtingen, 

• zorgen/angsten, 

• waarden/voorkeuren

• Stel open vragen

• Vat samen wat je van de patiënt hoort 



AANDACHTSPUNTEN STAP 4

• Medische kennis en wat deze patiënt belangrijk vindt 

integreren tot beslissing

• Wie beslissing neemt doet er niet toe

• Ga na of de belangrijkste overwegingen zijn 

meegenomen in beslissing

• Stel beslissing uit als dat kan en het voor patiënt nodig is
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