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Samen beslissen met de CVA-
patiënt

Van  milde manipulatie naar partneren
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Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
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 Sponsoring of onderzoeksgeld
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 Andere relatie, namelijk …







Disclosure belangen spreker

Introductie samen beslissen

• https://vimeo.com/234801453
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MvG2
MvG6

Effecten samen beslissen

• Beter geïnformeerd
• Meer bewust van voor en nadelen van de 

keuze
• Meer betrokken in besluitvorming
• Eigen beslissing: vaker tevreden, minder 

second opinions
Mogelijk:
• Meer therapie-trouw

(Stacey et al, 2014)

MvG1

Stappen besluitvorming Proces van gedeelde 
besluitvorming 

OW(3



Dia 3

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

OW(4 eigenlijk wel goed filmpje met duidelijke uitleg
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019

MvG2 Tot 1.30 min laten zien? Anders komen de do's al aan bod
Marion van Gend; 11-1-2019

MvG6 of zoals jij voorstelt om dia 8 te laten vervallen.
Marion van Gend; 11-1-2019

Dia 4

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

Dia 6

OW(3 geeft mensen vaak veel inzicht in de kern van gedeelde besluitvorming
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019
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Oefening

• 2-tallen: 1 patiënt en 1 professional
• Circa 5 minuten en dan van rol wisselen
• Zie blaadje

MvG1

Do’s

• Zorg voor een rustige omgeving
• Stimuleer de patiënt mee te doen
• Betrek een naaste
• Bespreek maximaal 3 opties
• Eenvoudige zinnen zonder dubbele bodem
• Vat regelmatig samen
• Schrijf op
• Maak gebruik van teach back

MvG1

Do’s

• Neutraal, zonder oordeel bespreken + en –
• Patiënt willen ondersteunen in zelf maken keuze:

• Wat heeft hij nodig?
• Wat vind hij belangrijk?
• Uitleg over kansen, risico’s, bewijs, delen van 

ervaringsverhalen.

OW(2

Keuzehulpen

• https://alkmaar-
denhelder.kennisnetwerkcva.nl/pagina/samen-
beslissen-werkkaarten

MvG1
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Voorbeeld

• Filmpje Gaby en Barbara

MvG1
OW(5

Wat neem je mee?

1. Wat zou het jou persoonlijk opleveren als je 
gedeelde besluitvorming gaat toepassen?

2. Wat zou je eerste stap kunnen zijn in het 
toepassen van gedeelde besluitvorming?

MvG1
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MvG4



Dia 7

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

Dia 8

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

Dia 9

OW(2 deze in plaats van de vorige anders is het een herhaling van het filmpje. nu iets meer diepgang. NB: 
eerst zelf mensen do's laten benoemen nav ervaring
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019

Dia 10

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

OW(1 nee de site lijkt problemen te hebben
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019

MvG3 ik zal anita een mail sturen. Ik heb ze nu als pdf opgeslagen op een usb stick, ik heb alleen die van 
cognitie en loopproblemen, heb jij die van jou?
Marion van Gend; 11-1-2019

Dia 11

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

OW(5 filmfragment is 5 min en we kunnen daarna evt nog een kort fragment tonen met teach back (1,5 min)
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019

Dia 12

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

OW(6 goed om mensen er even over na te laten denken
Oosterhof, WR (Willem); 7-1-2019

MvG4 Goed!!
Marion van Gend; 11-1-2019
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Meer informatie

• Kennisnetwerk CVA Nederland (o.a. e-learning)
https://samenbeslissen.kennisnetwerkcva.nl/materialen

• NFK- samen beslissen (o.a. e-learning)
https://nfk.nl/themas/samen-beslissen

• Keuzehulpen: http://keuzehulpen.thuisarts.nl

• Training “on the job”
• Specifieke trainingen bijv. voor ergo’s via Ergo-

academie.

MvG1

WO1
MvG5

Meer informatie

• Marion van Gend: pohrak@zorgring.nl
• Barbara Oosterhof: b.oosterhof@heliomare.nl

DOKh, hét nascholingsinstituut voor de Eerstelijn



Dia 13

MvG1 Marion van Gend; 5-1-2019

WO1 bedoel je een incompany training?
Willem Oosterhof; 7-1-2019

MvG5 Ja, ik dacht dat dat ook mogelijk is?
Marion van Gend; 11-1-2019


