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Project

• Rijndam locatie 
Franciscus 
Gasthuis

• 1e lijns CVA 
netwerk Rotterdam

Financiering

• Subsidie 
Zorginstituut 
Nederland

• Okt ‘16- jun ‘18
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Aanleiding

• FMS/VWS: kwaliteit 
en doelmatigheids-
agenda 2025

• Netwerkgeneeskunde
/ samen beslissen 
hoog op agenda

• ZonMW keuzehulpen 
CVA 2016

• Beleidsnotitie 
revalidatiesector



1. ‘Ambitie’:  creëer partnerschap en geef ruimte aan het 

leven en doelen van patiënt

2. Herontwerp zorgproces

3. Kennis en vaardigheden zorgverleners en patiënten

4. Hulpmiddelen/tools, bijv. keuzehulp/ 

werkkaarten

Via 5 projectteams in Nederland

Doel project

Implementatie van gedeelde besluitvorming 

bij CVA patiënten



Projectteam Rotterdam



Wat is gedeelde besluitvorming?

• Het proces waarin zorgverlener & patiënt samen 
beslissingen nemen over diagnostiek, behandelingen 
of begeleiding, op grond van (wetenschappelijke) 
kennis, klinische ervaring en de voorkeuren en 
waarden van de patiënt (Elwyn 2012). 

• Zorgverlener &  patiënt (en naaste) wegen samen de 
voor- en de nadelen van beschikbare opties tegen 
elkaar af. In de beslissing weegt de kennis en de 
klinische ervaring van de zorgverlener mee, en de 
voorkeuren en waarden van de patiënt (en naasten).



Gedeelde besluitvorming

Inbouwen voorbereidende fase:  screenen van problematiek   (van 

de Pol, Smits)

Beperken van vergelijking tot ca. 3.  Van Til,  2008.

Meer t ijd nemen en herhaling van de stappen 



Animatie gesprekstechniek

https://vimeo.com/2348

01453

https://vimeo.com/234801453




Uitkomsten project-1

Alle doelen van het project zijn bereikt

Leren toepassen ‘samen beslissen’ mbv
opnames maken/ beoordelen en 

toepassen ‘zakkaartje’

Digitale leerplein 
https://samenbeslissen.kennisnetwerkcva.nl/

oa ook e-learning

Ontwikkelen werkkaarten voor ons 
gekozen voorkeursgevoelige situaties 

voor gebruik door zorgverleners

https://samenbeslissen.kennisnetwerkcva.nl/


Uitkomsten project-2

Ontwikkelen landelijke keuzehulp 
patiënten voor therapie 6 wkn- 3 mnd na 

CVA (‘welke zorg na CVA?’)

‘samen beslissen’ is uitgedragen naar 
zorgverleners om ons heen (collega’s 1e lijn 
en Rijndam collega’s RVE Neuro, zkh zuid 

en noord) middels 2 bijeenkomsten

Op zorgkaart Nederland is ‘samen 
beslissen’ item

Interview in NTR over ‘samen beslissen’ 
door FT 1e lijn en RA



werkkaarten



geluidsopname

Luisteren met zakkaartje



vervolg

• Mentimeter voor ideeën vervolg 
implementatie

www.menti.com en vul code in

http://www.menti.com/
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