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Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)  Patricia Pennings, Helene Voogdt, Gerardine 

Willemsen, Bertha Maat, Theo Foekens. Met medewerking van Maasstad Ziekenhuis Angelique Weel, 

Natalja Basoski, Marijke van den Dikkenberg, Bravis Ziekenhuis Jos Hoes, Inge Schoonen en Erasmus 

MC Laura Kranenburg, Annelieke Pasma 

 

Dit trainingsboek is ontwikkeld in het kader van het RZN project “Implementatie van samen beslissen 

en PROMS bij ontstekingsreuma”. Het is bedoeld voor zorgverleners die beter willen worden in het 

toepassen van samen beslissen. Dit trainingsboek kan ook als naslagwerk dienen. 

 

1. WAAROM EEN TRAINING IN SAMEN BESLISSEN?  

Samen beslissen bij keuzes in de zorg is van meerwaarde voor patiënten en zorgverleners, blijkt uit 

onderzoek. Samen beslissen lijkt op het eerste gezicht eenvoudig en voor de hand liggend te zijn. Toch 

blijkt verbetering nodig te zijn wanneer gereflecteerd wordt op de uitvoering van samen beslissen in 

de spreekkamer. Een training in kennis en vaardigheden kan helpen om het samen beslissen in de 

praktijk te verbeteren. Trainingen over ‘samen beslissen’ adresseren vaak de theorie van het samen 

beslissen,  risicocommunicatie,  de kerncompetenties1 en de toepassing van samen beslissen in 

bijzondere situaties of bij bepaalde patiëntgroepen. Naast kennisoverdracht (theorie) is er in meeste 

trainingen aandacht voor rollenspel, video- en/of geluidsopnames2. Onderwerpen die aan de orde 

komen, gaan over de identificatie van de keuze en het besluitvormingsproces; over rolverheldering; 

informatie over de opties, met de voor- en nadelen; én het op gang brengen van een dialoog over 

verwachtingen, waarden, zorgen en wensen. Continue oefening op samen beslissen kan door 

zelfreflectie op eigen gespreksvoering, meekijken bij elkaar, rollenspel, trainen met simulatiepatiënten 

reflectievideo's.3 

 

 
1 Baghus A ea. 2020, Academic medicine | Légaré F ea, . J Contin Educ Health Prof. 2013 
2 Diouf NT, ea. PEC  2016 | Légaré F ea. 2018 The Cochrane Collaboration | G Elwyn . JGen Intern Med. 2012 , Ammentorp, LT ea. PEC. (2014)  
3 Körner M, et al. J Interprof Care. 2013 Mar;27(2):146-54. | Trainingsmanual : Bieber C et al Heidelberg: Universitatsklinikum; 2007 
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2. WAT IS SAMEN BESLISSEN? 

Samen beslissen is een proces waarin de zorgverlener en de patiënt samen beslissingen nemen over 

diagnostiek, behandelingen of begeleiding, op grond van (wetenschappelijke) kennis, professionele 

ervaring en de voorkeuren en waarden van de patiënt (Elwyn 2012). In het proces van samen beslissen 

komen het perspectief van de zorgverlener en dat van de patiënt bij elkaar. Samen wegen ze de voor- 

en de nadelen van beschikbare opties in het licht van de voorkeuren en waarden van de patiënt. In de 

beslissing wegen dus naast de kennis en de klinische ervaring van de zorgverlener, ook de voorkeuren, 

zorgen en waarden van de patiënt mee. In deze afweging gaat het om alle aspecten van de zorg waar 

de patiënt waarde aan hecht, zoals het resultaat van de opties (overleving of kwaliteit van leven) en de 

vorm waarin de opties beschikbaar zijn (zoals duur en intensiteit van de therapie, de reisafstand, de 

beschikbare expertise). Door een proces van samen beslissen wordt recht gedaan aan de expertise van 

de zorgverlener en aan het recht van de patiënt op volledige informatie over alle behandel- en 

zorgopties en over de mogelijke voordelen, risico’s en effecten daarvan (Elwyn 2012). Door samen 

beslissen wordt ook de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt gelijkwaardiger en wordt er een 

behandeling gekozen die het beste bij de patiënt past. 

 

BEKIJK HET VOLGENDE FILMPJE VAN NATIONALE VERENIGING REUMAZORG NEDERLAND (RZN) 

Gerardine Willemsen (voorzitter RZN), Bo Nannekhan (patiënt),  Monique Leseman-Hubers (patiënt) 

en Prof Mart van der Laar (reumatoloog) geven aan waarom samen beslissen in de reumazorg van 

belang is. LINK NAAR: WAT IS SAMEN BESLISSEN - RZN & PROF VAN DE LAAR 

 

Samen beslissen omvat aspecten die aansluiten bij of overlappen met andere gesprekstechnieken, 

besluitvormingstechnieken of gezondheidszorgprincipes. In de praktijk bestaat er geregeld verwarring 

met andere concepten. Wat samen beslissen niet is, is bijvoorbeeld:  

• Informed consent, 

•  “De keuze is aan u...” 

• De zorgverlener stuurt naar een beslissing, een geïnformeerd besluit 

• Zorgverleners beslissen samen in het multidisciplinair overleg 

• Zorg op maat of patiëntgerichte zorg 

• Werken met een keuze instrument 

• “U vraagt en wij draaien...” 

• Motivational interviewing  

• Evidence-based handelen 

• Geprotocolleerd werken. (zie bijlage 1) 

 

 

BEKIJK DE VOLGENDE ANIMATIE VAN ERASMUS MC  

LINK NAAR: ANIMATIE OVER SAMEN BESLISSEN - ERASMUS MC 

https://www.youtube.com/watch?v=dti75aOcyYw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLH6iG6hz2hwkDeP1Xe15q5WIB8pgMV6kS&time_continue=2&v=moUBrse7eUg&feature=emb_logo
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3. VOORDELEN VAN SAMEN BESLISSEN 

De meeste zorgverleners en patiënten vinden dat ‘samen beslissen’ hoort bij goede zorg. Goed 

informeren en niet schaden bijvoorbeeld komt bij samen beslissen beter tot uiting dan in andere 

communicatie- en omgangsvormen met patiënten. En hoewel er werd opgemerkt dat cliënten 

angstiger of depressiever zouden kunnen worden door samen beslissen, blijkt dit niet terecht (ZonMw, 

2016). Het blijkt juist dat het proces van samen beslissen ertoe bijdraagt dat patiënten (Stacey 2017):  

• Beter geïnformeerd zijn 

• Besluitvaardiger zijn 

• Zich beter bewust zijn van voor- en nadelen van behandeling 

• Zich vaker tevreden voelen over het besluit 

• Minder twijfelen over hun genomen besluit 

• Achteraf minder spijt hebben van de genomen beslissing 

Ook zijn er aanwijzingen dat samen beslissen zou kunnen leiden tot:  

• Betere therapietrouw 

• Een betere arts-patiënt relatie 

• Voorkomen van onnodige behandelingen 

Naast voordelen van samen beslissen noemt men als belangrijkste bezwaar dat samen beslissen meer 

tijd kost. Hier is vooralsnog weinig wetenschappelijk bewijs voor en dit is van veel factoren afhankelijk. 

Voor een bepaald consult kan een goed proces van samen beslissen wat meer tijd kosten, maar in een 

zorgproces kan het tijd opleveren omdat er mogelijk minder aanpassingen van een behandeling nodig 

zijn en/of dat consulten meer op elkaar afgestemd worden. 

 

4.  HOE KAN JE SAMEN BESLISSEN IN DE ZORG TOEPASSEN? 

Bij samen beslissen geeft de zorgverlener bij het optreden van een keuzedilemma aan dat er een 

beslissing genomen moet worden over diagnostiek, behandeling of zorg, dat er meerdere opties zijn 

en dat de voorkeuren en waarden van de patiënt belangrijk zijn voor de keuze (Keuze). Vervolgens 

delen de zorgverlener en patiënt informatie over de verschillende opties voor behandelvormen, 

inclusief de voor- en nadelen van de opties voor de patiënt (Opties). Daarna helpt de zorgverlener de 

patiënt om inzicht te krijgen in wat voor hem of haar belangrijke waarden of motieven zijn, relevant 

voor het maken van een goede keuze. Deze worden ‘gewogen’ tegen de voor- en nadelen van alle 

besproken opties. Dit betekent dat er vragen over en weer gesteld worden tussen zorgverlener en 

patiënt én dat de patiënt de ruimte krijgt voor het wikken en wegen van de diverse opties (Voorkeur). 

Tenslotte nemen zij gezamenlijk een beslissing, of de besluitvorming wordt expliciet uitgesteld naar 

een later moment. Na het besluit bespreken zorgverlener en patiënt de vervolgstappen (Besluit).  

 

Deze stappen verlopen niet altijd van Keuze, Opties, Voorkeur naar Besluit. Er kan bijvoorbeeld ook 

gestart worden met het uitvragen naar wat een patiënt belangrijk vindt in het dagelijks leven 

(Voorkeur). Ook kunnen de stappen over meerdere consulten of meerdere zorgverleners verdeeld 

worden. Tussen de stappen kan ook een time-out nodig zijn, zodat de patiënt bedenktijd krijgt en met 
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naasten in gesprek kan gaan. Een time-out is bij uitstek te gebruiken door de patiënt om de informatie 

over de opties te verwerken en om uit te vinden wat zijn/haar zorgen, verwachtingen en voorkeuren in 

deze zijn. Verder zullen niet alle patiënten willen of kunnen meebeslissen. In dat geval kan de patiënt 

uitgedaagd worden, om in de aanloop naar het nemen van een beslissing na te laten denken over de 

opties. Bijvoorbeeld door middel van een keuzehulp, vragenlijst, consultkaart of waardenkaart. Ook de 

betrokkenheid van een dierbare naaste kan ondersteunend zijn. 

 

Schematisch overzicht ziet het er als volgt uit: 

 

 
 

 

Om samen beslissen goed te kunnen toepassen, is het belangrijk dat de zorgverlener op de hoogte is 

welke gezondheidsdoelen, gezondheidsvaardigheden en wensen de patiënt heeft. Gezondheids-

vaardigheden duidt op de mate waarin de patiënt de vaardigheden heeft om gezondheidsinformatie te 

begrijpen en te verwerken én zich te kunnen uiten én om eigen regie te kunnen voeren. Als er bij de 

patiënt sprake is van lage gezondheidsvaardigheden is de inzet van een naaste of het gebruik van 

ondersteunend beeldmateriaal extra hard nodig. Vaak geldt dit ook in de periode direct na de 

diagnose; patiënten en naasten moeten nog een ‘reuma carrière’ opbouwen om meer begrip te 

krijgen. (zie voor materialen omtrent lage gezondheidsvaardigheden: www.pharos.nl) 

 

 

 

 

 

http://www.pharos.nl/
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5.  DE STAPPEN IN HET PROCES VAN SAMEN BESLISSEN NADER BEKEKEN 

 

STAP 1. We staan voor een keuzedilemma; we gaan samen op zoek naar de beste oplossing voor jou! 

In deze stap maakt je je patiënt duidelijk dat er een keuze aan de orde is waarvoor meerdere opties 

bestaan. Je vraagt je patiënt en/of zijn/haar naaste of deze al denkt aan een bepaalde optie of welke 

optie eventueel al is uitgeprobeerd. Het is namelijk minder belastend voor je patiënt wanneer geen 

onnodige opties worden besproken. Je zal een afgewezen optie alsnog benoemen als je denkt dat je 

patiënt de optie afwijst vanwege onvoldoende kennis of inzicht. Belangrijk is dat je niet meer 

(maximaal drie) opties in het gesprek presenteert dan je patiënt aankan. De drie meest voor de hand 

liggende opties passeren als eerste de revue. Als er meer opties zijn, presenteer je deze opties 

gefaseerd, dat wil zeggen dat dit over meerdere gesprekken verdeeld wordt. Je presenteert de opties 

verder op neutrale wijze, zodat jouw patiënt zich niet in de richting van een bepaalde keuze geduwd 

voelt. Vervolgens geef je aan dat de afweging voor een beslissing samenhangt met de voorkeuren van 

je patiënt en dat het gaat om een gezamenlijk besluit, waarbij je jouw patiënt ondersteunt bij het 

wikken en wegen en de besluitvorming. Deze stap is optimaal afgesloten als er eenstemmigheid is bij 

zowel jou als je patiënt over het keuzedilemma en het proces van besluitvorming. 

 

STAP 2. Wat zijn de opties die bij jou van toepassing zijn? En welke voor- en nadelen hebben ze? 

In deze stap ga je dieper in op de verschillende opties. Je legt voor elke optie op neutrale wijze uit wat 

deze inhoudt, welke voordelen en nadelen de optie heeft en wat de kans hierop is voor je patiënt.  

Voor inflammatoire artritis gaat het bij voor- en nadelen om: 

• Ontstekingsactiviteit 

• Pijn 

• Vermoeidheid 

• Beperkingen 

• Impact op de gezondheid 

• Participatie  

• Bijwerkingen 

• Complicaties (bron: ICHOM) 

De uitkomsten van een behandeling kunnen via klinische meetinstrumenten objectief gemeten 

worden, maar ook via patiënten, met behulp van vragenlijsten. Deze PROM (patient reported outcome 

measure) meten de ervaren gezondheid van een patiënt.  

 

Het uitleggen van kansen/uitkomsten van zorg is soms lastig. De kansen op voor- en nadelen kun je het 

beste vergelijkend in woorden worden uitdrukken, zonder gebruik te maken van getallen (dus geen x 

op de 100). Bijvoorbeeld een bepaalde uitkomst van zorg is groter, kleiner of gelijk tussen twee opties. 

Eventueel kun je in de communicatie met naasten wel getallen gebruiken. Kansen en risico’s druk je bij 

voorkeur niet in percentages uit, maar als x van de 100. Patiënten kunnen ook moeite hebben met 

sorteren, ordenen en prioriteren van de opties en voorkeuren. Je moet daarom extra alert zijn op het 

structureren van het gesprek over de opties met voor- en nadelen. Het bieden van gestructureerde 
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informatie over de opties met voor- en nadelen kun je met beeldmateriaal (figuren, tekeningen) of 

steekwoorden ondersteunen. Je toetst of jouw patiënt de informatie begrepen heeft, bijv. door middel 

van de terug-vertel methode.  LINK NAAR PHAROS: TERUGVRAAGMETHODE 

  

De zorgverlener en/of de naaste ondersteunt de patiënt bij het gebruik van een keuze instrument. De 

uitkomst van deze stap is dat de patiënt een overzicht heeft van de opties met de voor- en nadelen. 

 

 
 

STAP 3. Wat vindt je van deze opties? Welke voorkeuren, zorgen en wensen heb je? 

In stap 3 worden de voorkeuren en wensen van de patiënt in relatie tot de opties besproken. Deze 

stap wordt vaak vergeten of slechts gedeeltelijk doorlopen. Het is een uitdagende, maar belangrijke 

stap. Sommige patiënten weten aan het begin van het proces van samen beslissen al heel duidelijk wat 

hun voorkeuren zijn, terwijl anderen dit in het begin nog niet weten. Daarom is het belangrijk dat je de 

patiënt ondersteunt bij het inventariseren van voorkeuren, verwachtingen en zorgen in relatie tot de 

opties. Voor een patiënt kan het lastig zijn om zich een voorstelling te maken wat de voor- en nadelen 

van de opties voor hem/haar persoonlijk of voor zijn/haar naaste zouden kunnen betekenen. Een 

waardenvragenlijst kan de patiënt hierbij steun geven (dit is vaak ook een onderdeel van een 

keuzehulp). Ook kan het helpen om keuzemogelijkheden uit te proberen om voor- en nadelen te 

ontdekken. Deze stap is optimaal afgesloten als je patiënt en/of naaste een goed beeld hebben over 

de voor- en nadelen van de diverse keuzeopties voor de patiënt en/of de naaste.  

https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-hulp-om-de-terugvraagmethode-vaker-toe-te-passen/
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Lees hierover de bijdrage van reumatoloog Natalja Basoski van Maasstad Ziekenhuis 

 
 

 

STAP 4. Beslissing  

Gezamenlijk worden de voordelen van de verschillende opties afgewogen tegen de nadelen ervan. 

Dan volgt ook stap 5: In deze stap geef je een samenvatting van de opties en van de 

wensen/verwachtingen en ga je na of de patiënt al een voorkeur heeft voor een bepaalde optie. 

Samen besluit je dan welke optie het beste past bij de voorkeuren. Geef aan of de patiënt nog kan 

terugkomen op het besluit. 
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Wanneer uitkomsten op een PROM ingezet worden in het proces van samen beslissen, dan kan dat dit 

van toepassing zijn op alle stappen van het proces van samen beslissen. Tegelijkertijd dient opgemerkt 

te worden dat de meeste PROMS vragenlijst voornamelijk meten of een patiënt een bepaalde activiteit 

kan uitvoeren en/of de patiënt last heeft van een bepaalde belemmering. Om te weten wat een 

patiënt bezighoudt en welke  zorgen, wensen en verwachtingen deze ten aanzien van de 

behandelopties nodig heeft, kan stap 3 niet alleen volstaan worden met het afnemen van de PROM of 

PREM.  

  

• Bij de ‘Keuze’ geeft een de resultaten van de PROM meting bij een individuele patiënt de 

zorgverlener en de patiënt inzicht in het functioneren of de gezondheid. Deze uitkomst kan benut 

worden bij het stellen van een diagnose, bij het bepalen van de opties voor een behandeling, of 

voor het stellen van een doel van het gesprek en/of behandeling.  Wanneer de uitkomst op de 

PROM voorafgaand aan het consult al bekend is, kan het gesprek in de spreekkamer starten met 

het bespreken van de meest opvallende resultaten.  

• Bij de ‘Opties’ kunnen de uitkomsten op een PROM bij een vergelijkbare groep patiënten zicht 

geven op de mogelijke resultaten van een behandeling.  

• Bij de ‘Voorkeur’ is een bepaalde uitkomst op een PROM van toegevoegde waarde als het 

betreffende domein van de PROM, bijvoorbeeld vermoeidheid en/of pijn, voor de patiënt een 

belangrijke rol speelt bij het maken van een keuze tussen opties. Belangrijk is om na te gaan wat de 

uitkomsten op de PROM voor betekenis hebben voor het leven van de patiënt.  

• Bij de ‘Beslissing’ kan een PROM ingezet worden als de beslissing voor een behandeling achteraf 

nog geëvalueerd wordt. 

 

 

 

5. WANNEER PAS JE SAMEN BESLISSEN TOE? 

Samen beslissen kan bij vrijwel alle beslissingen over de zorg worden toegepast. Maar bijvoorbeeld in 

levensbedreigende situaties kan de snelheid van handelen hogere prioriteit hebben. Samen beslissen 

is vooral belangrijk bij zogenaamde voorkeursgevoelige beslissingen waarbij er vanuit het medisch 

perspectief meerdere min of meer gelijkwaardige opties voor diagnostiek, behandeling of begeleiding 

mogelijk zijn. Het is onduidelijk welke optie de beste is, omdat er onvoldoende (wetenschappelijk) 

bewijs is of omdat er meerdere opties zijn die gelijkwaardig zijn. Daarnaast kan het ook gaan om opties 

die verschillende uitkomsten geven en waarbij de persoonlijke waarden, opvattingen en visie op 

kwaliteit van leven van de patiënt een grote rol spelen in de keuze. Gelijkwaardigheid van opties heeft 

dus vooral betrekking op het perspectief van de patiënt. Opties kunnen voor de patiënt belangrijk zijn, 

terwijl een zorgverlener vanuit medisch oogpunt ze niet als zodanig beschouwt. De optie ‘niets doen’ 

kan daar een voorbeeld van zijn. Toch is er ook discussie of samen beslissen alleen bij voorkeurs-

gevoelige beslissingen van toepassing is. Richtlijnen die voor professionals gemaakt worden, gebruiken 

veelal wetenschappelijk bewijs van grote groepen patiënten,  maar dat gaat soms voorbij aan het 

perspectief van de patiënt.                                                                                                                                                                                                   
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Daag de patiënt uit om samen te beslissen! 

Welke rol patiënten in een proces van samen beslissen ook kunnen of willen nemen, het blijft van 

belang dat patiënten worden uitgedaagd om hun perspectief op het keuzedilemma weer te geven. 

Alleen dan kan er een beste behandeling gekozen worden. Dit kan de zorgverlener doen door actief 

vragen te stellen aan de patiënt, door de inzet van keuze-instrumenten, 3 goede vragen, 

waardenkaarten, dashboard et cetera. Via de patiëntenorganisaties zal binnenkort ook een 

publiekscampagne starten om samen beslissen in de zorg te promoten. Maar een ziekenhuisafdeling 

kan in de spreekkamer of de wachtkamer ook promotiemateriaal voor samen beslissen benutten. 

 

 

DE VRAGEN  

1. Als je een collega zou moeten uitleggen wat ‘samen beslissen’ is, hoe zou je dat dan doen? Welke 

woorden gebruik je in ieder geval? 

2. Wat levert 'samen beslissen' op - voor de patiënt en de zorgverlener? 

3. Wat zijn voor jou - als zorgverlener - de voornaamste redenen om ‘samen beslissen’ toe te 

passen? 

4. Welke keuze heb je in de afgelopen tijd samen met de patiënt moeten maken? Wat ging goed en 

wat had je beter kunnen doen? 

5. Soms moet je veel informatie bij  'samen beslissen' geven. Welke tips heb je om de voorlichting 

dan zodanig te doen, opdat de patiënt het begrijpt en onthoudt? 

6. Tot slot, wat kan je doen om er achter te komen wat een patiënt belangrijk vindt bij het samen 

beslissen over een behandeling? 
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Bijlage 1. Uitleg van begrippen die soms (onjuist) gerelateerd worden aan Samen beslissen 

• Informed consent: De patiënt een behandeling voorstellen met de voor- en nadelen en 

alternatieven en daar toestemming voor vragen. Samen beslissen gaat verder: er worden meerdere 

opties met hun voor- en nadelen neutraal gepresenteerd en vervolgens wordt samen gekozen. 

• “De keuze is aan u...”:  Samen beslissen is niet de beslissing aan de patiënt overlaten. Wanneer de 

zorgverlener zegt: ‘De keuze is aan u...’, kan de patiënt de indruk krijgen er alleen voor te staan. Bij 

samen beslissen ondersteunt de zorgverlener de patiënt bij het nemen van een beslissing. 

• De zorgverlener stuurt naar een beslissing: Wanneer de zorgverlener de beslissing neemt voor de 

patiënt, zonder dat de opties besproken zijn, is er sprake van paternalisme of maternalisme. Maar 

als de patiënt aangeeft dat hij of zij het uiteindelijke besluit aan de zorgverlener wil overlaten, 

nadat de zorgverlener en patiënt de opties en de voor- en nadelen hebben gewogen in relatie tot 

de voorkeuren van de patiënt, is er wél sprake van samen beslissen.  

• Geïnformeerd besluit: Als de patiënt en de zorgverlener de verschillende opties en de voor- en 

nadelen hebben besproken en de patiënt vervolgens deze zelf (samen met zijn naaste) tegen elkaar 

afweegt en een beslissing neemt zonder nader te bespreken met een of andere zorgverlener, is er 

geen sprake van samen beslissen, maar van een geïnformeerd besluit. Bij een geïnformeerd besluit 

‘tapt’ de patiënt de zorgverlener ‘af’ voor informatie en doet zelf de verdere besluitvorming al dan 

niet met een naaste. 

• Zorgverleners beslissen samen in het multidisciplinair overleg: Samen beslissen is niet samen met 

andere zorgverleners de patiënt bespreken en/of een beslissing nemen over de patiënt tijdens het 

multidisciplinair overleg (MDO). In deze situatie is de patiënt niet betrokken bij de besluitvorming. 

• Zorg op maat of patiëntgerichte zorg: Samen beslissen kan leiden tot patiëntgerichte zorg. 

Patiëntgerichte zorg is zorg die afgestemd is op de voorkeuren en wensen van de patiënt. Bij samen 

beslissen is het proces waardoor men tot een beslissing komt, ook van belang. 

• Werken met een keuze instrument: De patiënt een keuzehulp meegeven is niet samen beslissen. In 

het proces van samen beslissen kan een keuzehulp wel behulpzaam zijn. 

• “U vraagt en wij draaien...”:  Samen beslissen is niet “de patiënt vraagt en wij draaien”. De 

behandelopties moeten redelijk zijn binnen kaders, zoals financiën, organisatiedoelstellingen, het 

principe van niet schaden, etc. 

• Motivational interviewing: Samen beslissen bevat componenten van motivational interviewing. 

Motivational interviewing heeft als doel de motivatie tot gedragsverandering, voorkomend uit een 

beslissing, bij iemand te versterken.  

• Evidence-based practice (EBP): EBP is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het 

huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Binnen EBP 

kan samen beslissen worden toegepast, vooral wanneer er weinig of tegenstrijdig bewijsmateriaal 

is. 

• Geprotocolleerd werken: Protocollen geven gedetailleerd aan hoe de zorgverlener in de dagelijkse 

praktijk moet handelen. De vrijheid van handeling is bij een protocol beperkt en er is dus weinig 

ruimte voor samen beslissen. 


