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DAGBEHANDELING MET ZONDER OPNAME MOGELIJKHEID BINNEN DE KLINIEK?







Gezamenlijke besluitvorming
=

persoonsgerichte zorg 

Joëlle van Gent, verpleegkundig coördinator 4CJ

Doe het samen, maar denk zelf ! 



Voorstellen



Samen beslissen

- De patiënt is zelfbewust en participeert mee in beslissingen over 
zijn gezondheid.

- meer behoefte: 50% Nederlanders heeft een chronische 
aandoening

Waarom samen beslissen?
zorgverlener en de patiënt nemen gezamenlijk beslissingen over 
gezondheids- en behandeldoelen. Zij doen dit op basis van 
wetenschappelijke kennis en op basis van ervaringskennis van de 
patiënt → kwaliteit van zorg

“De patiënt is de piloot en de verpleegkundige de co-piloot” 
(Finnema (2020) in UMCG)



Samen beslissen in de praktijk

Dat vraagt iets van de verpleegkundigen:
patiënt als partner-in-de-zorg benaderen 
zicht voor individuele behoeftes van de patiënt
Demografische kenmerken
Houding van de verpleegkundigen

Patiënten zetten zich in voor gezamenlijke besluitvorming als ze 
weten dat dit hun herstel positief beïnvloed
(Been-Dahmen et al., 2015; Dwarswaard, Bakker, Van Staa, & Boeije, 2016; Otter et al., 2019). 



Lancering campagne Samen Beslissen - lang –
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7MU01s3tbFQ&t=39s


Realisatie persoonsgerichte zorg in de praktijk

- Ondersteuning (diverse momenten) door keuzehulpen zoals 
folders, websites of apps. (bevordering eigen autonomie en 
inschatting van behandelopties);

- Aandacht voor rol verpleegkundige: gezamenlijke besluiten in 
alledaagse dingen (beslissingen rondom wensen ontslag, 
voorkeursplaats infuusnaald, vragen naar eigen expertise patiënt, 
gesprekstechnieken, rijden naar de OK, open vragen)

- Bewustwording voor toepassen van persoonsgerichte zorg 
(zelfreflectie, intervisie)



De verpleegkundige en de behandelaars

Gezamenlijke besluitvorming zal meer effect 
hebben als de verpleegkundige zich richt op de 
waarden van de patiënt ongeacht de aandoening. 
Verpleegkundigen voelen zich afhankelijk van een 
arts.

Het is noodzakelijk dat de samenwerking wordt verbeterd. Deze noodzaak lijkt 
te worden verklaard doordat de verpleegkundigen zich in traditionele 
zorgproces bevinden en dat artsen niet actief zijn getraind over gezamenlijke 
besluitvorming (La Grouw et al., 2019). 



Geschiktheid voor een dagbehandeling

Rake vragen van Oskam (2016) 

(keuze)hulpmiddelen

De zorgprocessen herzien, wat meer ruimte biedt voor 
gezamenlijke besluitvorming (Van Staa et al., 2018). 

succesvolle gezamenlijke besluitvorming = 
gedragsverandering

scholing > inzicht voor meerdere en diverse 
momenten

zelfreflectie





Discussie

Gezamenlijke besluitvorming kost meer tijd, 
dus we zullen dan patiënten minder snel 

kunnen ontslaan



Discussie 

We laten de regie zoveel mogelijk bij de 
dagbehandelingspatiënt



Discussie


