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Quiz 

Ga naar: www.menti.com 
 

Voer de volgende code in: 99 67 32 
 

Doe mee! 

http://www.menti.com/


Inhoud 

• Samen beslissen 
– Model  
– Landelijke keuzehulpen – 3 goede vragen, 

consultkaarten, Nierwijzer, (Nieren.nl) 
 

• Metingen 
– DOMESTICO 
– Verdere Implementatie Keuzehulpen + peiling NVN 

 

• Workshop en handreiking 



Inleiding 

Waarom samen beslissen (SDM)? 

 

Wetenschappelijke 
argumenten: 
• Meer tevredenheid 

patiënten over proces 
• Meer kennis 
• Beter in staat keuze te 

maken 
 

 

Politieke          
argumenten: 
• Mensen hebben er 

recht op, het is hun 
lichaam en leven 

• Meer draagvlak voor 
gemaakte keuzes  
 

Stacey e.a., The Cochrane database of systematic reviews, 2017 



Inleiding 

Patiëntervaring samen beslissen 

Meldactie ‘Samen Beslissen met de zorgverlener’ Patiëntenfederatie Nederland 2017 



Inleiding 

Shared Decision Making – Model Elwyn 

Elwyn G e.a., J Gen Intern Med, 2012 



Inleiding 

SDM  
nefrologie 



3 Goede vragen 

Wat is het? 

• Verschillende materialen 
• Ook Engels, Arabisch en Turks 
• Specifiek voor nierziekten 

 
• Patiënt ontvangt 3 goede vragen 
    vóór het gesprek met de zorg- 
    verlener, daarna herhaling 

 

Patiëntenfederatie Nederland 2016 



• Pilot Radboud UMC 
– Patiënten voelen zich uitgenodigd 
– Zorgverleners zien structuur 
– Consultduur gelijk 
– Geen extra administratie 

 

• Uitkomsten peiling zorgpanel (n=298) 
– 78%: het heeft me geholpen 
– 93%: ik zou het anderen aanraden 

 

• In ziekenhuizen én huisartsenpraktijken 

3 Goede vragen 

Resultaten 



SDM 

Consultkaarten 

consultkaart.nl 



SDM 

Nierwijzer 

www.nierwijzer.nl  

• Filmfragmenten > 40 nierpatiënten 
• Alle 9 behandelvormen, 19 onderwerpen 
• Aanvulling op gesprek zorgverleners 



SDM 

Nierwijzer 

• Openbaar toegankelijk 
• Met account  

– Fragmenten en opmerkingen opslaan 
– Opnieuw bekijken 
– Overzicht uitprinten of sturen naar zorgverlener 

www.nierwijzer.nl 



SDM 

Nieren.nl 

• Vergroot je kennis, deel je ervaring 
• 5 onderdelen: 

1. Bibliotheek 
2. Groepen 
3. Personen 
4. Blogs 
5. Recepten 

 

www.nieren.nl 

 Honderden artikelen : 
chronische nierschade, 
nierfalen, oorzaken, 
behandelingen en gevolgen 
van nieraandoeningen 

 Opgesteld door medische 
deskundigen en patiënten 

https://www.nierstichting.nl/


Metingen DOMESTICO 

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijsten (n=108)  



Metingen DOMESTICO 

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijsten  



Peilingen 2018 

Verdere Implementatie Keuzehulpen 

 
 
 

 

 

• Wat maakt dat zorgverleners keuzehulpen wel of 
niet in praktijk gebruiken 

• Wat helpt om dit wel te doen? 
 
 

Meer ingezet als voorlichting tool  
Geen systematische invoering 
Onduidelijkheid over gebruik 
 Verbetersuggesties keuzehulpen 

 
 
 

 



• Via NP online + Nierwijzer 
• 46 respondenten 

 

+ 83% patiënten worden begeleid bij maken keuze 
+ 79% van de zorgverleners bespreekt wat belangrijk is 
in het leven van de patiënt 
 

- Niet alle behandelvormen worden benoemd 
- Consultkaart door slechts 30% ontvangen 
- Slechts 37% gewezen op Nierwijzer 

 

Peilingen 2018 

Online peiling NVN 



De Nierwijzer heeft mij 

nieuwe informatie 

gegeven  

60% 

Ik vond de Nierwijzer 

makkelijk te gebruiken 

  

80% 

  

Ik zou de Nierwijzer bij 

anderen aanbevelen 

  

  

83% 
  

De Nierwijzer heeft mij  

geholpen het gesprek met 

mijn zorgverlener voor te 

bereiden 

43% 



Aanpak 

Workshop 

• Workshop van 2 uur 
– Wat is samen beslissen 
– Welke landelijke keuzehulpen zijn er 
– Oefenen met collega’s: hoe gebruiken 

• Team maakt werkafspraken 
• Nabellen; hoe verloopt implementatie 
• Nameting 



Aanpak 

Handreiking 



Samen beslissen:  
van voorlichting naar dialoog 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfipWviNbdAhVR6aQKHaQRBzUQjRx6BAgBEAU&url=https://bgmagazine.nl/de-meest-gestelde-vragen-over-de-rie/&psig=AOvVaw2QlbVob7Z2FbuxUsiuGhwk&ust=1537961803249344


DOMESTICO 

www.domesticostudy.nl        

info@domesticostudy.nl 
06 28833178  

www.nvn.nl  


