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Recente maatschappelijke evoluties 

 Vergrijzing en toename van chronische ziekten

 Kwaliteit van leven ! 

 Belang van eigen visie en autonomie

 Hogere scholingsgraad - mondige patiënten

 Toegenomen diversiteit 

 Toegankelijke informatie via internet voor leken

 Evoluties in geneeskunde: keuzemogelijkheden

 Professionalisering en juridisering



Person centered care : anno 2017

 Geïndividualiseerd : zorg 

op maat van de persoon

 Gecoördineerd : 

zorgverstrekkers werken 

samen

 Empowerend : stellen 

persoon in staat om zelf 

keuzes te maken

Met respect, empathie, 

kwetsbare persoon in 

waardigheid laten

Maar toch niet vanzelfsprekend !



“Integrale zorg en ondersteuning neemt de behoeften, 

vragen en doelstellingen van de persoon met 

zorgbehoefte (en zijn naaste omgeving) als uitgangspunt. 

Het nastreven van een goede kwaliteit van leven voor en 

door elke burger moet de ultieme ambitie zijn van een 

integrale zorg en ondersteuning. Deze benadering vertrekt 

vanuit een holistisch mens-beeld.”

Advies Integrale zorg en ondersteuning, 2012

WWW.SARWGG.be

Strategische Adviesraad 

Welzijn Gezondheid & Gezin
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http://www.sarwgg.be/


Types van beslissingssituaties in 

gezondheidszorg en preventie



Complexe beslissingen

• Verschillende opties 

• Onzekerheid over voordelen en nadelen

• Beste keuze afhankelijk van waarden

= voorkeursgevoelige beslissingen 

• Te nemen in overleg



Modellen van 

beslissingsgerichte gespreksvoering 

Decision making

Paternalistisch 
model

Overlegmodel Consumentenmodel

Vertegenwoordigersmodel



Paternalistisch model of expertmodel 

• Patiënt in ziekterol: afhankelijke positie

• Arts als expert in genezing

• Extreem: arts beslist in plaats van patiënt

Consumentenmodel
• Patiënt krijgt informatie

• Patiënt beslist autonoom

Vertegenwoordigersmodel

• Arts bevraagt patiënt of familie

• Arts kiest zoals patiënt zou kiezen 

Overlegmodel

Minstens twee partijen betrokken waarbij:

• Beide participeren aan besluitvorming

• Wederzijdse informatie-uitwisseling

• Beslissing als beide partijen het eens zijn

Gespreksmodellen



Kiezen in overleg of SDM



Shared Decision Making

Kiezen In Overleg 

Aanpak waarin 

de clinicus en de patiënt 

de beste wetenschappelijke kennis delen

in een besluitvormingsproces  

waarbij de patiënt aangemoedigd wordt verschillende 

opties te overwegen

zijn voorkeuren te bepalen 

en samen met de clinicus

een eindkeuze te maken.

Elwyn, G. et al. 2012 



Deelaspecten van overleg : 3 soorten gesprek

Elwyn et al. (2012). Shared decision making: a model for clinical practice. 



Deelaspecten van overleg

• Praten over het feit dat er keuzemogelijkheid is

– Checken of men dit begrijpt

– Gelijkwaardigheid van de opties

– Waardengevoeligheid van de beslissing

• Praten over de opties : 

– Pluspunten, minpunten en risico’s bespreken

– Wikken en wegen

– Ondersteunen bij de afweging

• Praten over de beslissing of eindkeuze

– Focussen op de voorkeuren

– Uitlokken van voorkeuren 

– Ondersteunen in de richting van een keuze 



 Algemene uitspraken : moeilijk omwille van diversiteit 

contexten

 Grotere tevredenheid over keuze, beter inzicht, 

therapietrouw, hogere levenskwaliteit en welzijn
(oa.Joosten, 2008; Stacey, 2014)

 Bij depressie en astma: betere gezondheidsresultaten
(oa Clever, 2006 en Wilson, 2010)

 Soms ook meer angst door confrontatie met 

onzekerheid

 Resultaat bij achtergestelde groepen positief (Durand, 2014)

Onderzoek over Shared Decision Making



 Miskenning van voorkeuren van patiënten

 Verschillen tussen wat patiënten verkiezen en 

inschatting door arts van voorkeuren

 Patiënten kiezen anders als ze over info beschikken

 Zorggebruik verschilt van regio tot regio

 Aanbod is bepalend voor gebruik

 Nadelen voor levenskwaliteit van patiënten

 Nadelen voor communicatie bv. kennis over voorkeur 

borstbehoud bij kanker (7% ipv 70%)

Silent misdiagnosis (Mulley et al, 2012)
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Informatie in SDM:

Decision Aids 
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Decision aids : beslissingshulpen

Definitie Cochrane Collaboration

Interventies die tot doel hebben patiënten te helpen bij

specifieke en doelgerichte keuzes tussen

behandelingsalternatieven door hen informatie te 

geven over de keuzemogelijkheden en over de 

therapieresultaten die relevant zijn voor de 

gezondheidstoestand van de patiënt in kwestie. 

http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.thecochranelibrary.com/


Bijkomende strategieën die in een DA gebruikt kunnen
worden kunnen: 

• informatie over de ziekte: probabiliteit en 
therapieresultaat gekoppeld aan de 
gezondheidsrisicofactoren van de persoon

• een opdracht waarin de waarden van de patiënt
verhelderd worden

• informatie over de mening van anderen

• een stappenplan om tot een keuze of tot een beslissing
te komen

• de mogelijkheid er anderen bij te betrekken

Decision aids :

Definitie Cochrane Collaboration



Decision Aids moeten onderscheiden worden van: 

• passief informed consent materiaal, 

• educatieve interventies die niet gericht zijn op het nemen
van een beslissing

• interventies die erop gericht zijn een bepaalde optie te 
promoten eerder dan een keuze te stimuleren die 
gebaseerd is op een persoonlijke waardenafweging

(O’Connor & Edwards, 2001)

Decision aids :

Definitie Cochrane Collaboration



Cochrane Review (Stacey et al 2011)

86 studies tonen aan dat gebruik van DA leidt tot 

• meer kennis over opties

• realistische verwachtingen over voordelen en 

neveneffecten

• keuzes meer in overeenstemming met waarden patiënt

• meer participatie aan de beslissing

DA hebben variabel effect op de keuze-opties die men 

kiest maar over het algemeen kiezen patiënten minder 

voor chirurgie en ingrijpende interventies als ze info over 

andere opties hebben. 



• Als patiënten een DA gebruiken, heeft dit een positief 

effect op de communicatie met artsen en een variabel 

effect op de consultatietijd. 

• Meer gedetailleerde DA zijn beter dan eenvoudige, 

maar het verschil is kleiner dan dat tussen het gebruik 

van een DA en care as usual. 

• Geen negatieve effecten op gezondheidsresultaten of 

tevredenheid.

• Meer onderzoek is nodig om therapietrouw met de 

gekozen optie, arts-patiënt communicatie en kosten te 

bestuderen. 



Verschillende soorten keuzes

• Vroegdetectie bv 

prostaatkanker

• Behandeling bv diabetes 

• Vroegtijdige zorgplanning

https://decisionaid.ohri.ca/



Verscheidenheid in vorm

• Verschillende formats

• Uitgebreide 

beslissingshulpen 

• Boekje 

• Website 

• Korte beslissingshulpen

• Option grids

https://decisionaid.ohri.ca/



Criteria waaraan een goede keuzehulp moet voldoen:

De informatie: voldoende gedetailleerd, begrijpelijke taal, 

gebalanceerd en betrekking op:

– Gezondheidstoestand

– Opties

– Mogelijkheden van niet behandelen

– Natuurlijk beloop ziekte

– Procedures

– Voor- en nadelen van interventies en uitkomsten

– Waarschijnlijkheden per optie

IPDAS:International Patient Decision Aid

Standard Collaboration
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Criteria waaraan een goede keuzehulp moet voldoen:

Voor diagnostische tests bijkomend:

– Sensitiviteit en specificiteit 

Methoden om patiënten te helpen bij afwegingen

Proces van ontwikkeling:

 Hoe ontwikkelen bv patiëntbetrokkenheid

 Gebaseerd op bewijsmateriaal

 In vooronderzoek getest

IPDAS:International Patient Decision Aid

Standard Collaboration
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Beslissingshulp: voorbeeld

https://www.dekeuzemaken.be



Beslissingshulp: voorbeeld

https://www.dekeuzemaken.be



Beslissingshulp : voorbeeld

https://www.dekeuzemaken.be



Beslissingshulpen: bronnen

 Verzamelingen

– http://decisionaid.ohri.ca/AZinvent.php

– http://www.thuisarts.nl

– http://www.med-decs.org

 Specifiek

– www.dekeuzemaken.be (opsporing prostaatkanker)

– http://www.kuleuven.be/lucas/prostaatkanker (behandeling

prostaatkanker)

– http://www.testuwrisico.nl/ (hart- en vaatziekten) 

– https://www.youtube.com/watch?v=iW8jdoiDSXs (hernia)

– ….

http://decisionaid.ohri.ca/AZinvent.php
http://www.thuisarts.nl/
http://www.med-decs.org/
http://www.dekeuzemaken.be/
http://www.kuleuven.be/lucas/prostaatkanker
http://www.testuwrisico.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=iW8jdoiDSXs


Beslissingshulpen & diabetes

1.  Healthwise: o.a. Should I take 

Insulin? 

 Healthwise heeft verscheidene 

beslissingshulpen in verband met diabetes, 

onder meer deze over de insuline keuze

 Deze beslissingshulpen zijn generieke 

websites (online) waar telkens offline ook een 

korte versie van beschikbaar is. 

 https://www.healthwise.net/cochranedecisionaid/Conten

t/StdDocument.aspx?DOCHWID=uz2186

 http://shareddecisions.mayoclinic.org/decision-aid-

information/decision-aids-for-chronic-disease/diabetes-

medication-management/
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https://www.healthwise.net/cochranedecisionaid/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=uz2186
http://shareddecisions.mayoclinic.org/decision-aid-information/decision-aids-for-chronic-disease/diabetes-medication-management/


Beslissingshulpen & diabetes

2. AHRQ effective health care 

program: o.a. Medicines for 

Type 2 Diabetes – A Review of 

the Research for Adults

– Ook AHRQ biedt verscheidene 

beslissingshulpen aan in verband 

met diabetes, onder meer deze of 

de therapiekeuze bij type 2 diabetes

– Deze beslissingshulpen zijn zowel 

online (website) als offline (pdf) 

beschikbaar  

 http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-

for-guides-reviews-and-

reports/?pageaction=displayproduct&productID=721

 http://effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-guides-

reviews-and-

reports/?pageaction=displayproduct&productID=1693
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http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productID=721
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productID=1693


Beslissingshulpen & diabetes

3. Living with diabetes: making 

lifestyle changes to last a 

lifetime, a shared decision-

making® program

– Offline: pdf 

– Over veranderingen levensstijl bij 

diabetes 

– Uitgebreide beslissingshulp expliciet 

gericht op ondersteunen van overleg 

 https://www.healthcrossroads.com/content/1a6532e8-

f545-4b72-bd5a-850493b9ad1a/9a5a95c8-6239-49a3-

9713-

986f39ddea49/Diabetes%20DIA001B%20v01.pdf
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https://www.healthcrossroads.com/content/1a6532e8-f545-4b72-bd5a-850493b9ad1a/9a5a95c8-6239-49a3-9713-986f39ddea49/Diabetes DIA001B v01.pdf


Alzheimer's Disease

 Alzheimer's or other dementia: Should I move my

relative into long-term care? Healthwise

 Cholinesterase inhibitors to reduce the symptoms of 

Alzheimer's disease ; Les inhibiteurs de la 

cholinestérase pour réduire les symptômes de la 

maladie d'Alzheimer Università Laval

Dementia

 A Decision Aid about Goals of Care for Patients with

Dementia University of North Carolina at Chapel Hill 

 Making Choices: Feeding Options for Patients with

Dementia. University of North Carolina at Chapel Hill 

School of Medicine

Ook voor oudere personen ? 
https://decisionaid.ohri.ca/AZsearch.php?criteria=dementia
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https://decisionaid.ohri.ca/AZsumm.php?ID=1044
https://decisionaid.ohri.ca/AZsumm.php?ID=1859
https://decisionaid.ohri.ca/AZsumm.php?ID=1853
https://decisionaid.ohri.ca/AZsumm.php?ID=1652


In Vlaanderen: 

 www.kuleuven.be/lucas/prostaatkanker

 www.dekeuzemaken.be

 http://www.dialysekeuze.be/nl/

Hanteerbaarheid binnen de consultatie: 

 https://vimeo.com/55088088

 http://www.optiongrid.org/

Goede praktijken

http://www.kuleuven.be/lucas/prostaatkanker
http://www.dekeuzemaken.be/
http://www.dialysekeuze.be/nl/
http://www.optiongrid.org/
http://www.optiongrid.org/












http://vimeo.com/55088088
http://vimeo.com/55088088


Option Grid 
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Inspired by www.optiongrid.org 



www.optiongrid.org : benefits

• Empowers patients

– Helps patients share what matters most to them

• Easy to read

– Uses patient-friendly language

• Evidence-based

– Uses highest quality clinical evidence available

• Patient-tested

– Co-developed with patients to make sure the patient voice is 

heard

• Trustworthy

– Developed without conflicts of interest

• Simple to use

– Can be used in clinical visit without adding extra time
42



Waarom SDM en DA ?

Positieve argumenten 

• Juridische gronden : patiëntenrechten

• Ethische gronden: Patient Centered Medicine

• Recente beleidsnota’s en visieteksten



Salzburg statement

Artsen uit 18 landen oproep:

 Morele verplichting om 

patiënten bij belangrijke 

beslissingen te betrekken

 Info uitwisseling stimuleren

 Correcte info over risico’s

 Afgestemd op de noden

 Tijd om te overwegen

 Hulp van familie en naasten

BMJ, 2011



Wet betreffende de rechten van de patiënt
augustus 2002/BS 26 september 2002

Artikel 7

§1 De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle 
hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in 
zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.

§2 De communicatie met de patiënt geschiedt in een duidelijke taal. 
De patiënt kan erom verzoeken dat de informatie hem schriftelijk 
wordt bevestigd.

Artikel 8

§1 De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en 
vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar.

§2 De inlichtingen onder 8§1 bedoeld hebben betrekking op: het 
doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de 
voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen 
en risico’s verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de 
mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen. 



We mogen verwachten dat degelijke, eerlijke, evidence 

based patiënteninformatie over effecten van 

behandelingen en andere medische interventies, zal 

bijdragen tot: 

1. Verminderen van overbehandeling 

2. Vergroten van de betrokkenheid van de patiënt bij de 

behandelkeuzes

3. Meer zorg op maat van de patiënt en meer variatie in 

het aanbod van zorg

Te verwachten effecten 



Waarom niet ? 



Hinderpalen voor overleg 

(patiëntenzijde)

Overleg vereist van patiënten:

• Durven vragen stellen

• Discussiëren over voorkeuren

• Uitkomen voor het feit dat ze niet akkoord gaan

Dit strookt niet met gangbare stijlen en omgangsvormen:

• Conformistisch gedrag 

• Autoritaire arts: excuseer me.. Niet kwaad...

• Patiënten zoeken liever zelf info over alternatieven dan 

het te vragen                                            

Ellwyn, et al. 2012



Hinderpalen

• Niet durven uitkomen voor het feit dat men niet 

akkoord gaat met het voorstel van de arts : 

– Bang gezien worden als moeilijke patiënt

– Schaadt de relatie 

– Kans wordt kleiner dat men geprefereerde behandeling krijgt 

(Ellwyn et al., 2012)



Hinderpaal

 We doen het !

 Te moeilijk

 Teveel tijd nodig

 Patiënten willen het niet !

Oplossingen

 Audio of video opnames 

 Training en opleiding

 Option grids

 Nieuwe rolmodellen 

Hinderpalen voor overleg (artsenzijde)



Weerstanden (Légaré&Thompson-Leduc, 2014)

1. Het overlegmodel is een gril die zal overwaaien

2. Patiënten komen alleen voor de keuze te staan

3. Overleg is niet voor iedereen 

4. Niet iedere arts is goed in overleg

5. Mijn patiënten vragen altijd aan mij wat ik zou doen

6. Het overleg neemt teveel tijd in beslag

7. Dit is niets nieuws: we doen het al lang

8. Overleg is gemakkelijk: een informatietool volstaat

9. Het is in strijd met de therapeutische richtlijnen

10.Enkel arts en patiënt zijn betrokken bij het overleg

11.Mensen kiezen altijd voor het duurste

12.Het overleg houdt geen rekening met emoties 51



Wat kan SDM bevorderen ?



 Patiënten hebben nood aan kennis en power 

– Attitudes van patiënten hinderen participatie

– Men denkt zelf niet te kunnen participeren

– Men onderschat eigen kennis over voorkeuren

 Opvattingen over de rol van de goede patiënt

– Men moet passief en compliant zijn

– Men heeft niet het gevoel te mogen participeren

Wat kan SDM bevorderen ?
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Coaching interventies

 Voorafgaandelijk

 Getrainde coach

 20-45 minuten

 Ziekenhuiscontext

Inhoud : overzicht

1/1 context

Begrip van patiënt

Beslissing

Wat weet patiënt al ?

Informatie interventies en 

campagnes

 Verspreiden van tools en info

 Voorafgaand

 Folders, websites 

 Voorbeeldvragen

Inhoud

Rechten en verantwoordelijkheden

Uitleg over opties en afwegen

2 experten in de consultatie

Aanmoedigen om voorkeuren uit te 

drukken 

Voorbereiding van patiënten



Choosing Wisely Campaign

Overgebruik van onnodige en soms 

schadelijke interventies en behandelingen

Campagne zet specialisten aan om na te 

denken en consensus te bereiken over lijst 

van overbodige en bijgevolg nutteloze en 

soms schadelijke behandelingen

Meer dan 60 artsenverenigingen gaan 

akkoord

www.choosingwisely.org

Patiënten gestimuleerd om vragen te stellen:

• Risico’s?

• Wat als ik niets doe?

• Andere opties ?

https://www.youtube.com/watch?v=FqQ-

JuRDkl8

http://www.choosingwisely.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FqQ-JuRDkl8


56



Stand van zaken in België 



Uitnodiging borstkankerscreening

Vlaanderen (Website AZG)                       UK (NHS Breast screening, Helping you decide)

Is deelname verplicht? 

Neen, deelname aan het onderzoek is 

niet verplicht. Toch is het zinvol u te 

laten onderzoeken vanaf 50 jaar. De 

beslissing om u te laten onderzoeken, 

neemt u volledig zelf, eventueel in 

overleg met uw arts.

Hoe vroeger borstkanker opgespoord 

wordt, hoe groter de kansen op genezing 

en hoe minder ingrijpend de 

behandeling. In 70% van de gevallen 

kan men een borstsparende operatie 

uitvoeren in plaats van een volledige 

verwijdering van de borst.



Oude modellen volstaan niet meer

Oh no, this can happen when you Google it.

www.gezondheidenwetenschap.be

http://www.gezondheidenwetenschap.be/


Forbidding Dr. Google

 In November 2014, the Flemish government paid the 

Belgian Center of Evidence-Based Medicine to create a 

video telling patients to avoid Google before going to 

see their own doctor [1]. The reaction in social media 

was predictable. It is too late to turn the tide. Patients 

visit Google in increasing numbers: a phenomenon that 

is not going to be influenced by one media campaign. 

Trustworthy guidelines – excellent;

customized care tools  – even better

Elwyn et al. BMC Medicine(2015) 13:199 

DOI 10.1186/s12916-015-0436-

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/199?utm_content=buffer3e99f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#B1
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Evolutie naar meer gebruikersparticipatie 

Participatie als: 

“inspraak in besluitvorming 

en actieve deelname aan een waaier van activiteiten 
(zoals planning, evaluatie, hulpverlening, onderzoek, training, rekrutering van personeelsleden etc.)

vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, 

in partnerschap met professionals”

• Participatie kan zowel individueel als collectief 

(Tambuyzer, 2010)



In de organisatie van de zorg

• Op verschillende niveaus: 

– micro-, 

– meso-

– macroniveau 

• Maar ook als onderzoeker en opleider  

Cliënt

(microniveau)

Omgeving

(Mesoniveau)

Maatschappij

(Macroniveau)



A Multidimensional Framework For Patient And 

Family Engagement In Health And Health Care 

Kristin L. Carman et al. Health Aff 2013;32:223-231

©2013 by Project HOPE - The People-to-People Health Foundation, Inc.



•Gebruik betrouwbare, 
valide en 
betekenisvolle maten 
van implementatie 
van SDM en geef 
feedback

•Verwerf kwaliteitsvolle 
DA en maak ze 
beschikbaar voor 
patiënten en artsen

•Identifieer 
organisationele 
hinderpalen en zet 
stappen om ze weg te 
werken

•Ontwikkel consensus 
tussen leiders, 
managers en clinici 
over belang van SDM

Omarm

SDM

Herken en bestrijd 
hinderpalen 

Meet, monitor en 
geef feedback

Zorg voor 
beslissingshulpen

Wat kunnen organisaties doen om SDM te 

bevorderen?
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Lopend onderzoek KIO in de 

palliatieve zorg voor personen met 

dementie 
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- Introduceren van keuzes in een vroeg stadium

- Balanceren van opties

- Begeleiden naar de gepaste beslissing

- Samen met bewoners, naasten en zorgverleners

 Kiezen in overleg is het model bij uitstek voor VZP

Bij personen met dementie is er nood aan: 

Elwyn et al. (2012). Shared decision making: a model for clinical practicie. J Gen Intern Med 27(10):1361-7



‘we DECide’ : ‘we Discuss End-of-life Choices’

=  Een communicatietraining voor zorgprofessionals in het 

bespreken van vroegtijdige zorgplanning

bij personen met dementie en hun naasten in 

woonzorgcentra

Studieprotocol: 
Ampe, S., Sevenants, A., Coppens, E., Spruytte, N., Smets, T., Declercq, A., & Van Audenhove, Ch. 

(2014). Study protocol for 'we Decide': implementation of advance care planning for nursing home 

residents with dementia. Journal of Advanced Nursing,71(5), 1156-1168.



‘We DECide’

Piloot studie ‘we DECide’ toont veelbelovende resultaten op

• Gevoel van competentie van deelnemers in het bespreken van VZP

• Ervaren belang en frequentie in het bespreken van keuzen in de zorg 

met bewoners en naasten

• Mate van aandacht voor de voorkeuren van de bewoner en naasten 

op organisatieniveau

Ampe S., Sevenants A., Smets T., Declercq A., Van Audenhove C. (2017). Advance care planning for nursing

home residents with dementia: Influence of 'we DECide' on policy and practice. Patient Education and

Counseling, 100 (1), 139-146.

Ampe S., Sevenants A., Smets T., Declercq A., Van Audenhove C. (2016). Advance care planning for nursing

home residents with dementia: policy vs. practice. Journal of Advanced Nursing, 72 (3), 569-581.

Ampe S., Sevenants A., Coppens E., Spruytte N., Smets T., Declercq A., Van Audenhove C. (2015). Study

protocol for 'we DECide': implementation of advance care planning for nursing home residents with dementia. 
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Implementatiestudie ‘we DECide Optimised’ (MRC phase 3)

3 niveaus: 

• Zorgverleners

• Bijkomende focus op organisatieniveau

o Wordt VZP voorbereid en besproken op teamvergaderingen? 

Op welke manier?

• Bijkomende focus op het betrekken van bewoners en naasten

o Informatiecampagne: Kiezen in overleg – Uw keuze, onze zorg

o Stimuleren van bewoners en naasten om vragen te stellen

‘We DECide optimised’
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WORKSHOP 1

Praten over het feit DAT 
er keuze is

Rollenspel: 

opnamegesprek

HUISWERKOPDRACHT

Praten over de opties en 
keuzes

Oefenen in de praktijk: 

praten met bewoners en familie

WORKSHOP 2

Praten over de 
eindbeslissing

Rollenspel: 

gesprek in een crisissituatie

Interventie: ‘we DECide Optimised’

Elwyn et al., 2012



Dank voor uw aandacht

Meer informatie en bronnen:

Van Audenhove, Ch. (2015) Medische keuzes. 

Praktische gids voor overleg tussen 

zorgverstrekker en patiënt. Leuven: Lannoo.
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