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Geen belangenverstrengeling



Wat is samen beslissen?
Keuze hulp
Ontwikkeling consultkaart
Toepassing
Aanwezige keuzehulpen



Wat gebeurde er in de communicatie?

Pte met uterus myomatosus met tweetal intramurale type 4 myomen. Er wordt 1 
Mirena ingebracht. Patiente vraagt zich direct na insertie af: “En de mirena voor 
mijn tweede myoom dan? Ik heb 2 myomen en slechts 1 mirena..!”

Pte ligt op operatietafel voor uterusextirpatie voor uterus myomatosus met HMB; 
tijdens TOP stelt pte “jullie gaan de baarmoeder weghalen”, en vraagt vervolgens 
“en haalt u dan ook mijn myomen weg? En hoe gaat het daarna dan met mijn 
menstruaties?”



Wat is “Samen Beslissen (gedeelde besluitvorming, shared decision making)”

• Alle opties voorleggen?
• Alleen de meest geschikte voorleggen? 
• Vragen wat de patiënt wil? 
• ?Folder meegeven?
• Naar website verwijzen? Welke dan? 
• Keuzehulp? 
• Consultkaart? 

Mevrouw 
de patiënt



Wat is “Samen Beslissen (gedeelde besluitvorming, shared decision making)”

FMS
• als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen
• zelf actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling 
• samen de best passende behandeloptie kiezen
• zorgverleners en patiënten verschillende, maar even belangrijke, expertise bij 

het maken van medische beslissingen. 

• zorgverleners beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de 
patiënt. 

• patiënt een keuze die het beste aansluit bij de eigen situatie en diens 
persoonlijke voorkeuren. 



Wat is “Samen Beslissen (gedeelde besluitvorming, shared decision making)”

FMS
Stap 1 Aangeven dat de patiënt meer dan één optie heeft en dat zij daar een stem in heeft. 

Stap 2 Met de patiënt bespreken van de verschillende opties. Hierin de volgende punten 
meenemen: 
• Voor- en nadelen en risico’s van de opties; 
• Verwachte uitkomsten van de opties; 
• De voorkeuren, behoeften en omstandigheden van de patiënt; 
• De mogelijke invloed van de opties op diens persoonlijke situatie. 

Stap 3 Het samen komen tot een beslissing over het te volgen beleid. 



Keuze hulpen (waaronder consultkaarten)

moeten:
• volledig overzicht geven van alle opties die relevant zijn met 

daarover de belangrijkste informatie. 
• gebaseerd zijn op betrouwbare landelijke data
• informatie en data geven die in alle keuzehulpen gelijk zijn
• de persoonlijke voorkeuren van patiënten boven tafel laten 

komen



1. Vaststellen onderwerp en keuzesituatie 
2. Samenstellen projectgroep
3. Opstartfase
4. Onderzoek informatiebehoefte patiënten
5. Inhoudelijke ontwikkelfase
6. Validatie
7. Afronding 

Stappen van ontwikkeling



1. Vaststellen onderwerp en keuzesituatie 
– Er is een keuze tussen 2 of meer 

(behandel)opties waarbij wensen & 
voorkeuren patiënt belangrijke rol spelen

– Relevantie van de te ontwikkelen 
Consultkaart wordt onderstreept door zowel 
betreffende patiëntenorganisatie(s) als 
beroepsvereniging(en)/WV

– Actuele evidence-based richtlijn is 
beschikbaar

Stappen van ontwikkeling



4. Onderzoek informatiebehoefte patiënten
Fase 1: focusgroep(en) (streven >10 patiënten)
Doel: aanvullen lijst mogelijke vragen van 
patiënten betreffende (behandel)opties (vooraf 
opgesteld door projectgroep)

Fase 2: Vragenlijst uitzetten (streven > 50 
patiënten)
Doel: prioritering meest belangrijke vragen (4 tot 
max. 7)

Stappen van ontwikkeling



1. Vaststellen onderwerp en keuzesituatie 
2. Samenstellen projectgroep
3. Opstartfase
4. Onderzoek informatiebehoefte patiënten
5. Inhoudelijke ontwikkelfase
6. Validatie
7. Afronding 

Stappen van ontwikkeling



Bij consultkaart hevig menstrueel bloedverlies

• Hoe de behandeling precies in zijn werk gaat,
• In hoeverre het bloeden bij de menstruatie vermindert door 

een behandeling,
• Wat de risico’s van een behandeling zijn.

• In hoeverre de pijn bij menstruatie vermindert,
• Of ze na de behandeling nog zwanger kunnen worden,
• Wat de mogelijke bijwerkingen van de behandeling zijn.

Onderzoek informatiebehoefte van de patiënt



Stelling Artsen Patiënten

Oneens (1-
3)

Eens (4-6) Mean
score

Oneens (1-
3)

Eens (4-6) Mean
score

De consultkaart helpt 
om samen te bespreken 
welke behandeling het 
beste past.

4/26 (15%) 22/26 
(85%)

4,15 4/73 (5%) 69/70 (95%) 5,08

Ik maak graag vaker 
gebruik van 
consultkaart

7/26 (27%) 19/26 
(73%)

4,08 1/70 (1%) 69/70 (99%) 5,23

Ik zou iedereen 
aanraden gebruik te 
maken van consultkaart

5/26 (19%) 21/26 
(81%)

4,27 3/70 (4%) 67/70 (96%) 5,09

Resultaten Kies Samen Studie 



Patiënten
• Voorkeur om kaart mee naar huis te nemen, te overleggen met het 
thuisfront en daarna pas te beslissen.
• Prettiger als behandelopties pas uitgelegd worden als onderzoek heeft 
plaatsgevonden.

Artsen
•Consultkaart mee naar huis geven, eventueel TC voor bespreken keuze
•Consultkaart voor consult toesturen
•Digitale versies op tablets – informatie aanvullen en met beelden, 
gelaagd aanbieden met doorklik mogelijkheid
•Openlaten hoe te gebruiken: als informatie of voor structuur tijdens 
gesprek

Resultaten Kies Samen Studie 
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Consultkaart HMB (veel bloedverlies tijdens ongesteld zijn)

Keuzehulpen:
Hevig bloedverlies tijdens de menstruatie
Vleesbomen
weghalen van de baarmoeder

Aanwezige NVOG keuzehulpen
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