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Achtergrond: Shared decision-making (SDM) is een proces waarbij patiënten en zorgverleners 
samen tot een besluit komen voor een behandeling. SDM heeft veel positieve effecten en is in de zorg 
voor mensen met kanker erg belangrijk. De implementatie van SDM kent barrières, bijvoorbeeld 
tijdsgebrek en slechte communicatie. Patiënt-reported outcomes measures (PROMs) zijn vragenlijsten 
die gezondheid en/of kwaliteit van leven naar voren brengen. Het gebruik van PROMs biedt kansen 
voor SDM. In de literatuur is nog niet bekend wat zorgverleners nodig hebben om PROMs in relatie tot 
SDM toe te passen. Daarnaast is nog niet bekend hoe patiënten het gebruik van PROMs in relatie tot 
SDM ervaren.  

Doel: Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke bijdragen PROMs leveren aan SDM bij 
patiënten met kanker.  

Methoden: Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek door middel van literatuurstudie, 
waaronder patiëntervaringsverhalen, en interviews. In het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) wordt er 
een pilot van de PROMs uitgevoerd bij de vakgroepen melanoom en borstkanker. Binnen deze 
vakgroepen is dit onderzoek uitgevoerd.  

Resultaten: Er zijn zes patiëntervaringsverhalen geanalyseerd en zes zorgverleners en vijf patiënten 
geïnterviewd. Uit de resultaten komt naar voren dat de patiënten beperkt SDM ervaren ondanks dat 
veel patiënten regie houden belangrijk vinden.  

Alle zorgverleners hebben positieve verwachtingen over het gebruik van PROMs. Naar verwachting 
leidt het tot meer transparantie en openheid en kan de beschikbare tijd in de spreekkamer efficiënter 
gebruikt worden. Voor zorgverleners zijn er verschillende randvoorwaarden om de PROMs goed te 
gebruiken, namelijk goede techniek en routine en bewustwording. Uit de resultaten komt naar voren 
dat patiënten het makkelijk vinden om de vragenlijsten in te vullen. Niet alle patiënten krijgen inzicht in 
eigen gezondheid en/of kwaliteit van leven.  

Conclusie: De PROMs uitkomsten kunnen op zowel de kant van de zorgverlener als de patiënt SDM 
verbeteren. De PROMs versterkt de positie van de patiënt in SDM en de zorgverlener kan de zorg 
beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. PROMs lijkt vooral een bijdrage te kunnen bieden 
aan SDM in de follow-up fase. Belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van PROMs ter 
ondersteuning van SDM in dit onderzoek, is dat de zorgverleners de uitkomsten moeten bespreken 
met de patiënt om verlies van motivatie van de patiënt te voorkomen.  
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding  

Shared decision-making (SDM), of vertaald ‘gedeeld besluitvorming’, is een proces waarbij patiënten 
en zorgverleners in samenspraak tot een besluit komen voor een behandeling. Dit besluit wordt 
genomen op basis van zowel wetenschappelijk bewijs, als de persoonlijke voorkeuren en contextuele 
factoren van de patiënt (Tamirisa et al., 2017; RVS, 2017). SDM heeft veel positieve effecten. Uit de 
systematische review van Stacey et al. (2017) komt naar voren dat SDM leidt tot toename van kennis 
over de ziekte en behandelopties, vertrouwen in de beslissingen, realistische verwachtingen en 
hogere patiënttevredenheid. SDM wordt binnen de geneeskunde daarom geleidelijk de norm in de 
Westerse samenleving (Bomhof-Roordink et al., 2019).   
 
In 2020 leefden er 604.000 mensen met kanker waarvan er 115.000 nieuwe kankerdiagnosen zijn 
gesteld (Volksgezondheidenzorg.info, 2021). Huidkanker (52%) en borstkanker (12%) zijn de meest 
voorkomende vormen van kanker in Nederland (IKNL, 2021). Mensen met kanker krijgen vaak één of 
meer van de volgende behandelingen: operatie, bestraling, chemotherapie, immunotherapie, 
doelgerichte therapie en/of hormonale therapie (KWF, 2021). SDM is erg belangrijk voor mensen met 
kanker omdat er verschillende behandelopties zijn, waarbij afwegingen gemaakt moeten worden die 
zowel kwantiteit als kwaliteit van leven beïnvloeden. Gezien het dynamische verloop van kanker en de 
ontwikkelingen van (nieuwe) behandelingen, is het belangrijk om voortdurend de voorkeuren en 
percepties van de zorgverlener en de patiënt te evalueren (Tamirisa et al., 2017).  
 
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de late gevolgen van kanker en de behandeling 
(IKNL, 2021). Bij het hebben van kanker en het ondergaan van behandelingen kunnen lichamelijke- 
en psychosociale problemen ontstaan. Dit kan op zowel korte als lange termijn aanwezig blijven, zoals 
vermoeidheid, pijn, problemen bij het dagelijks functioneren, angst, verminderd gevoel van 
eigenwaarde en problemen met het hervatten van werk. Om de fysieke en psychosociale gezondheid 
weer op te bouwen is vaak (na)zorg nodig. SDM is hierbij van belang om patiënten te ondersteunen bij 
het maken van een behandelplan en zorgkeuzen in het (na)zorgtraject (Friesen-Storms et al., 2018).   
 
Ondanks de voordelen van SDM is de implementatie en de toepassing niet vanzelfsprekend. In de 
systematische review van Légaré et al. (2008) worden drie belangrijke barrières beschreven. Deze 
barrières zijn tijdsgebrek in de spreekkamer, perceptie dat SDM niet toegepast kan worden door 
eigenschappen van de patiënt en vanwege de klinische gezondheidstoestand van de patiënt. 
Tegelijkertijd overschatten artsen soms het begrip van de patiënt (Eggeling et al., 2019). Belangrijke 
barrières voor SDM vanuit patiëntperspectief zijn onzekerheid of gebrek aan bewijslast, bezorgdheid 
over bijwerkingen en slechte communicatie van artsen (Covvey et al., 2019). Aan de andere kant 
vinden patiënten het lastig om te participeren in de besluitvorming en onderschatten zij de relevantie 
van hun persoonlijke voorkeuren. Dit kan verklaard worden doordat medische beslissingen complex 
zijn en patiënten ervaren onzekerheid en negatieve emoties wanneer ze gediagnosticeerd worden met 
kanker (Eggeling et al., 2019).  
 
Patiënt-reported ouctomes measures (PROMs), vertaald ook wel patiënt gerapporteerde uitkomsten 
genoemd, zijn gevalideerde vragenlijsten. De uitkomsten brengt het perspectief van de patiënt naar 
voren hoe de ziekte en/of de behandeling de kwaliteit van leven beïnvloedt (Chen et al., 2013). 
PROMs worden voor verschillende doeleinden gebruikt. PROMs worden gebruikt om de effecten van 
een behandeling vanuit het patiëntperspectief in kaart te brengen, om inzicht te krijgen in dagelijks 
functioneren en kwaliteit van leven en om op een geaggregeerd niveau de kwaliteit van zorg te meten 
en te bevorderen (Radboudumc, 2021). Uit het onderzoek van Damman et al. (2020) komt naar voren 
dat het gebruik van PROMs kansen biedt voor SDM in de spreekkamer. Het gebruik van PROMs 
brengt relevante problemen van de patiënt naar voren die anders onderbelicht en onbesproken 
blijven. De PROMs kunnen gebruikt worden om de patiënt goed te informeren over de voor- en 
nadelen van behandelopties. Vanuit klinisch oogpunt kunnen PROMs dus de informatiekloof tussen 
de patiënt en zorgprofessional verkleinen. Voor het maken van een keuze is het belangrijk om ook 
inzicht te hebben in de fysieke en mentale gezondheid en kwaliteit van leven. Hier kan het gebruik van 
PROMs een bijdragen aan SDM leveren. (Snyder et al., 2011; Kotronoulas et al., 2014).  
 

Maatschappelijke relevantie 
Het is belangrijk om het perspectief van de patiënt mee te nemen in het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg. Elk jaar worden er ongeveer 115.000 nieuwe kankerdiagnosen gesteld. Een ingrijpende 
diagnose waarbij SDM van belang is om kwaliteit van zorg te leveren. Naar verwachting kan PROMs 
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bijdragen aan het proces van SDM omdat er expliciet ruimte geboden wordt aan de behoeften, 
voorkeuren en de context van de patiënt. Hier kan vervolgens rekening mee gehouden worden bij het 
bepalen van de meest passende behandeling. Ook in het afstemmen van de behoeften van nazorg, 
dienen PROMs het doel om deze groep mensen na kanker een zo goed mogelijk perspectief te geven 
en het ‘normale’ leven weer op te pakken. Gezien de grote groep mensen die in 2020 kanker had of 
de diagnose gekregen heeft, is het maatschappelijke belang hiervan enorm.  
 

Wetenschappelijke relevantie 
In de wetenschappelijke literatuur is onderzoek gedaan naar het gebruik van PROMs in relatie tot 
patiëntuitkomsten. Het gebruik van PROMs bevordert patiëntgerichte zorg (Chen et al., 2013) en 
brengt relevante problemen van de patiënt naar voren (Snyder et al., 2011). Er is in de literatuur 
bekend wat artsen nodig hebben om PROMs toe te passen, en wat nodig is om SDM toe te passen, 
maar nog niet over PROMs in relatie met SDM. Daarnaast is nog niet bekend hoe patiënten het 
gebruik van PROMs ervaren ter ondersteuning van SDM. Deze inzichten in ervaringen en 
randvoorwaarden bieden een belangrijke bijdragen aan de literatuur over de praktische implementatie 
van PROMs in de spreekkamer ter ondersteuning van SDM. 
 

1.2. Doelstelling en onderzoeksvraag 
In het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), een ziekenhuis specifiek ingericht voor de behandeling van 
patiënten met kanker, wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van de PROMs in de 
spreekkamer ter ondersteuning van SDM. De pilot van het project is gericht op patiënten met een 
melanoom en patiënten met borstkanker. Tijdens de implementatiefase is het belangrijk om inzicht te 
verkrijgen in de ervaringen van zorgverleners en patiënten om het vervolg van de implementatie op 
deze ervaringen af te stemmen. Het doel van dit onderzoek is om te exploreren wat PROMs kunnen 
betekenen voor SDM bij patiënten met kanker. De hoofdvraag luidt als volgt: 
 
Welke bijdragen kunnen patient reported outcomes measures (PROMs) leveren aan shared decision-

making (SDM) bij patiënten met kanker? 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn ter ondersteuning deelvragen geformuleerd:  

1. Wat zijn de randvoorwaarden voor het toepassen van SDM? 

2. Hoe ervaren patiënten met kanker het proces van besluitvorming over de behandeling?  

3. Wat zijn succesfactoren en barrières voor het gebruik van PROMs ter ondersteuning van 

SDM?  

4. Hoe kijken zorgverleners aan tegen het gebruik van PROMs ter ondersteuning van SDM bij 

patiënten met kanker en hoe gebruiken ze het in de spreekkamer?  

5. Hoe ervaren patiënten met kanker het gebruik van PROMs ter ondersteuning van het 

besluitvormingsproces over de behandeling?  
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2. Theoretisch kader 
Jaarlijks worden meer dan 100.000 nieuwe kankerdiagnosen gesteld. Er zijn veel soorten 
behandelmogelijkheden die veel invloed kunnen hebben op zowel kwantiteit als kwaliteit van leven 
(Tamirisa et al., 2017). Daarnaast is er steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en voor de late 
gevolgen van behandelingen (IKNL, 2021). Voor patiënten met kanker is SDM erg belangrijk, omdat 
het kansen biedt om de context en persoonlijke voorkeuren mee te nemen in de besluitvorming over 
de behandeling en zorg. Patiënten vinden het vaak lastig om te participeren in SDM. Door de 
complexiteit van de ziekte en de mogelijk aanwezige negatieve en onzekere emoties onderschatten 
ze het belang van hun persoonlijke voorkeuren op het moment dat een behandelkeuze genomen moet 
worden (Eggeling et al., 2019). Het gebruik van PROMs kan mogelijk een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van SDM omdat het inzicht geeft in gezondheid en/of kwaliteit van leven, waar keuzen op 
gebaseerd kunnen worden.  

In dit theoretisch kader wordt eerst een korte introductie gegeven over SDM. Vervolgens wordt 
ingegaan op wat PROMs zijn, de voordelen van het gebruik en tot slot de succesfactoren en barrières 
van de implementatie. Hierna worden verschillende visies van SDM weergegeven en wordt 
gereflecteerd waar de PROMs binnen de concepten kan bijdragen om SDM te verbeteren. Omdat de 
patiënt een belangrijke rol heeft in SDM wordt tot slot gekeken welke rollen de patiënt zou kunnen 
aannemen binnen SDM  en hoe de PROMs hieraan kan bijdragen.  
  

2.1. Introductie SDM 
SDM is een proces dat de patiënt en de zorgverlener samen doorlopen, waarin in samenspraak een 
beslissing genomen wordt over de behandeling of de te verlenen zorg. Door middel van SDM krijgen 
patiënten de ruimte om te bepalen wat voor hen belangrijk is waardoor de mogelijkheid ontstaat om 
keuzen hierop af te stemmen. Hierdoor worden patiënten actief betrokken bij hun eigen zorg (Nivel et 
al., 2020).  
Stiggelbout et al. (2015) beschrijven dat er vier stappen zijn in het proces van SDM: 

1. De zorgverlener informeert de patiënt dat er een beslissing gemaakt moet worden en dat de 
mening van de patiënt belangrijk is;  

2. De zorgverlener geeft uitleg over mogelijke de opties en de voor- en nadelen van die opties;  
3. De zorgverlener en de patiënt bespreken de voorkeuren van de patiënt. De zorgverlener 

ondersteunt de patiënt bij de afwegingen;  
4. De zorgverlener en de patiënt bespreken de rol van de patiënt in de besluitvorming, neemt 

een beslissing of stelt deze uit en maken afspraken over het vervolg (Stiggelbout et al., 2015).  
 

2.2. PROMs 
PROMs zijn gestandaardiseerde meetinstrumenten die bijvoorbeeld functionele status, kwaliteit van 
leven en symptomen. Het gebruik van PROMs houdt in dat patiënten op verschillende momenten in 
het ziektetraject een of meerdere gevalideerde vragenlijsten invullen. De uitkomsten brengen expliciet 
het perspectief van de patiënt over de ervaren kwaliteit van leven naar voren (Chen et al., 2013). 
Daarnaast leidt het ertoe dat onderwerpen besproken worden die normaal vaak over het hoofd 
worden gezien of niet besproken worden (Katronoulas et al., 2014). De behandeling en zorg kunnen 
afgestemd worden op de individuele patiënt, wat de kwaliteit van zorg verhoogt (Weldring & Smith, 
2013) Daarnaast kan door tijdige interventie de kwaliteit van leven vergroot worden (Basch et al. 
2017).  

Er is toenemende interesse vanuit artsen, onderzoekers en beleidsmakers om PROMs routinematig te 
verzamelen tijdens het zorgtraject om zo tijdige, patiëntgerichte en evidence-based zorg te leveren 
(Chen et al., 2013). Kijkende naar de veronderstelde positieve effecten wekt dat geen verbazing. Het 
gebruik van PROMs in de zorg voor mensen met kanker leidt tot: 

- Verbetering van de kwaliteit van zorg waarbij de stem van de patiënt betrokken wordt;  
- Betere communicatie en gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt; 

- Verhoogde patiënttevredenheid;  

- Betere controle van het effect van de behandeling en de bijwerkingen;  

- Signaleren van niet (h)erkende problemen en vroege signalering waardoor eerdere 

doorverwijzing (Papadakos et al., 2019);  

- Goede beoordeling van gezondheid van de patiënten die in behandelfase zitten; 

- Het onderscheiden van verschillende soorten problemen, zoals fysieke-, sociale- en 

emotionele problemen; 

- Voorspellen van ziekteverloop en uitkomsten van zorg (Chen et al., 2013). 
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2.2.1. Succesfactoren voor implementatie PROMs 
Er zijn verschillende succesfactoren voor de implementatie van de PROMs. Allereerst is het belangrijk 
dat er verschillende stakeholders betrokken zijn bij de implementatie, zoals zorgverleners, patiënten, 
administratieve medewerkers, ICT-medewerkers en onderzoekers (Basch & Snyder, 2017). De 
motivatie voor het gebruik van PROMs kan vergroot worden door het proces en het ontwerp aan te 
laten sluiten bij de workflows van de zorgverleners. Dit kan bereikt worden door de PROMs te 
integreren in zorgpaden en protocollen en door uitkomsten duidelijk en overzichtelijk te tonen (Howell 
et al., 2015). Daarnaast moet het doel en het gebruik van PROMs duidelijk zijn omdat dit invloed heeft 
op het succes van de implementatie. Uit onderzoek van Foster et al. (2018) blijkt dat wanneer PROMs 
geïmplementeerd wordt om de zorg op individueel niveau te gebruiken en patiëntgerichte zorg te 
bevorderen, dit motiverend werkt voor de zorgverleners (Foster et al., 2018).  
Voorafgaand is het belangrijk om voldoende tijd te investeren in de voorbereidingsfase om draagvlak 
te creëren (Foster et al., 2018). Howell et al. (2015) benadrukt het belang van training van 
zorgverleners voor het gebruik van de PROMs en de interpretatie van de scores. Het kost tijd en 
moeite totdat het gebruik van PROMs een routine wordt voor zorgverleners. Tot slot is het belangrijk 
om medewerkers de ruimte te geven om feedback te geven op het proces, zodat er verbeteringen 
doorgevoerd kunnen worden. Op deze manier kan gekeken worden hoe het gebruik aansluit op de 
workflows (Foster et al., 2018). 

Op patiëntniveau zijn er een aantal factoren waar rekening mee gehouden moet worden voor 
succesvolle implementatie. Ten eerste moet het aantal vragen beperkt worden zodat de patiënt de 
vragenlijst binnen een respectievelijke tijd, namelijk maximaal 30 minuten kan invullen. Ten tweede is 
het belangrijk om gegevens bij baseline (voor start van de behandeling) te verzamelen en tijdens een 
beperkt aantal geselecteerde follow up momenten. Tot slot is het belang dat de PROMs relevant is 
voor de patiënt en tumorsoort en past bij de stadium en fase van de ziekte (Howell et al., 2015). 

Uit de systematische review van Graupner et al. (2020) komt naar voren dat het belangrijk is dat de 
uitkomsten van de PROMs besproken worden door de zorgverlener met de patiënt. Het krijgen van 
onvoldoende feedback voor de patiënt kan leiden tot extra zorgen wat de kwaliteit van leven negatief 
kan beïnvloeden. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het geven van een terugkoppeling van de 
uitkomsten leidt tot betere symptoomcontrole, verhoogt het de patiënttevredenheid en verbetert het de 
communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt ten opzichte van patiëntgroepen waarbij de 
PROMs uitkomsten niet besproken werden (Graupner et al., 2020).  
 

2.2.2.  Barrières bij de implementatie van PROMs 
Uit onderzoek blijkt dat er veel barrières zijn bij de implementatie van de PROMs. Voor dit onderzoek 
is er onderscheid gemaakt tussen de barrières op verschillende onderdelen en deze heb ik 
samengevat in Tabel 1.   

Onderdeel Ervaren barrières 
Zorgverlener - Gebrek aan steun en twijfels over de toegevoegde waarde van het gebruik van 

PROMs (Warsame & D’Souza, 2019; Howell et al., 2015); 
- Gebrek aan training over het gebruik van- en de interpretatie van PROMs (Howell et 

al., 2015); 
- Gebrek aan tijd (van Damman et al., 2020). 

Patiënt - Lengte en complexiteit van de vragenlijst (Howell et al., 2015); 
- Ontbreken van vragenlijst in verschillende talen (Howell et al., 2015). 

Techniek - Het niet hebben van een optimaal technisch systeem en eventuele problemen 
hiermee (van Damman et al., 2020). 

- Automatisering van datacollectie (Warsame & D’Souza, 2019). 

Proces - Het ontbreken van systematische, toegankelijke en uniforme manier van verzamelen 
(Warsame & D’Souza, 2019); 

- Het op tijd versturen van de vragenlijst naar de patiënt (van Damman et al., 2020). 

Organisatieniveau - Organisaties bevatten niet de juiste middelen om PROMs te gebruiken (zoals 
administratieve middelen) waardoor PROMs niet wordt opgenomen in de dagelijkse 
workflows (Foster et al., 2018). 

- Gebrek aan leiderschap waardoor draagvlak ontbreekt in de organisatie (Warsame & 
D’Souza, 2019). 

Tabel 1: Barrières voor gebruik van PROMs 
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2.3. SDM 
2.3.1.  Visies op SDM 

De laatste jaren is de opvatting over de arts-patiëntrelatie veranderd. Patiënten worden steeds meer 
betrokken bij de keuze van de behandeling. In het onderzoek van Stiggelbout et al. (2015), waarin 
verschillende concepten en definities aan de hand van de beschikbare literatuur zijn geanalyseerd, 
komt naar voren dat er geen eenduidige definitie is van SDM. In de wetenschappelijke literatuur zijn 
ongeveer 40 SDM-modellen beschikbaar. Opvallend is dat de helft gepubliceerd is in 2015 of later en 
dat de helft van de modellen expliciet gebaseerd zijn op één of meer bestaande SDM-modellen, met 
name die van Towle en Godolphin (1999) en Elwyn et al. (2017). De beschikbaarheid van veel soorten 
SDM-modellen laat echter zien dat er geen eenduidige visie bestaat over SDM. In dit onderzoek is 
ervoor gekozen om de concepten van Towle en Godolphin (1999) en Elwyn et al. (2017) toe te lichten. 
Dit vanwege het feit dat veel modellen op deze concepten gebaseerd zijn en omdat ze beide een 
ander perspectief hebben op SDM. Het model van Towle en Godolphin (1999) gaat in op de 
benodigde competenties en het model van Elwyn et al. (2017) laat de fases van SDM zien. Tegen de 
achtergrond van deze twee modellen kan goed de bijdrage van PROMs onderzocht worden.  

Towle en Godolphin (1999) hebben beschreven aan welke competenties zowel de zorgverlener als de 
patiënt moet voldoen om SDM te bereiken. Deze competenties zijn beschreven in Tabel 2. De auteurs 
beschrijven dit als ‘competences’, maar kunnen mogelijk ook beschouwd worden als stappen in een 
lineair proces.   

Benodigde competenties 

Zorgverleners Patiënt 

1. Ontwikkel een arts-patiënt relatie; 

2. Bepaal en bekijk de voorkeuren van de patiënt 

voor het ontvangen van informatie; 

3. Bepaal of bekijk de rolvoorkeuren van de patiënt 

bij de besluitvorming; 

4. Stel vast en reageer op de ideeën, zorgen en 

verwachtingen; 

5. Identificeer behandelopties en evalueer 

wetenschappelijke bewijs ten opzichte van de 

individuele patiënt; 

6. Presenteer de patiënt dit bewijs en hou rekening 

met competenties van de patiënt, framing effecten 

(manier hoe informatie gepresenteerd wordt etc.) 

Help de patiënt om te reflecteren over- en op de 

impact van alternatieve beslissingen; 

7. Maak een beslissing of onderhandel met de 

patiënt totdat er een beslissing genomen kan 

worden in samenwerking met de patiënt; 

8. Bespreek het plan van aanpak en maak 

vervolgafspraken.   

1. Definieer de gewenste arts-patiënt relatie; 

2. Zoek een zorgverlener en breng een arts-patiënt 

relatie tot stand, ontwikkel en pas deze over de 

loop van de tijd aan; 

3. Identificeer gezondheidsproblemen, gevoelens, 

overtuigingen en verwachtingen; 

4. Communiceer met de zorgverlener om hem te 

begrijpen en relevante informatie te delen; 

5. Toegang tot informatie; 

6. Evalueren van informatie; 

7. Onderhandelen over de beslissing, feedback 

geven, conflicten oplossen en bespreken plan 

van aanpak.  

 

Tabel 2: Competenties voor SDM (Towle & Godolphin, 1999) 

 
Een recenter model is afkomstig van Elwyn et al. (2017). Deze auteurs 
hebben een praktisch conceptueel model ontworpen, zie Figuur 1. Dit 
model wordt het ‘three-talk model of SDM’ genoemd en laat de drie 
belangrijkste gespreksmomenten laten zien om SDM te bereiken:  

1. Team talk: ondersteunen van patiënten bij bewustwording van 
verschillende opties en benadrukken dat de mening van de patiënt 
belangrijk is.  

2. Option talk: beschikbare alternatieven vergelijken en toetsen van 
kennis van de patiënt om aan te sluiten bij het kennisniveau.  

3. Decision talk: de voorkeuren van arts en patiënt integreren en 

samen beslissen. 

De auteurs benadrukken dat dit model geen lineair proces is maar dat de 
fases elkaar wisselend op kunnen volgen. Uit een observationeel 
onderzoek van Joseph-Williams et al. (2019) blijkt dat er in de praktijk ook 
sprake is van de ‘voorbereidingsfase’ welke niet expliciet terugkomt in dit 
model. Deze voorbereidingsfase is cruciaal voor SDM omdat 
het invloed heeft op alle fasen van het model van Elwyn et al. 

Figuur 1: Three-talk model of SDM (Elwyn et al., 2017)  
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(2017). De voorbereiding leidt namelijk tot andere gesprekken over de keuze, goede inschatting of de 
patiënt geschikt is voor de behandeling en om voor zowel de patiënt als de zorgverlener de mogelijke 
opties goed af te wegen (Joseph-Williams et al., 2017).  
 

Toepassing van PROMs in SDM-modellen 

Competenties voor SDM volgens Towle en Godolphin (1999) 

De PROMs kunnen binnen het model een bijdrage bieden voor de competenties van zowel de 
zorgverlener als de patiënt. Voor de zorgverlener kunnen de uitkomsten van de PROMs inzicht geven 
in klachten en zorgen (competentie 4) waardoor de zorg afgestemd kan worden op de patiënt 
(competentie 6 en 7). Voor de patiënt brengen de PROMs goed gezondheidsproblemen naar voren 
(competentie 3) wat de patiënt kan helpen om juiste klachten, ervaringen en gevoelens te 
communiceren (competentie 4) met de zorgverlener. 
 

Three-talk model of SDM van Elwyn et al. (2017) 

Mijn verwachting is dat de PROMs in dit model een bijdrage bieden in de ‘team talk’ en ‘decision talk’ 
fasen. In de ‘team talk’ fase omdat hier de mening van de patiënt een belangrijke rol speelt. De patiënt 
kan een mening vormen op basis van zijn gezondheidstoestand en kwaliteit van leven, die met de 
PROMs inzichtelijk gemaakt kan worden. Om een beslissing te nemen in de ‘decision talk’ fase 
kunnen de uitkomsten van de PROMs goed besproken worden om vervolgens een behandeling te 
kiezen of zorg op maat te organiseren. De PROMs zal naar verwachting ook een grote rol spelen in de 
voorbereidingsfase die Joseph-Williams et al. (2019) beschrijven. Mogelijk dat de patiënt, door het 
invullen van de PROMs, voorafgaand geactiveerd wordt om na 
te denken over zijn gezondheidstoestand, wensen en 
voorkeuren.   
 

2.3.2.  Succesfactoren voor de implementatie van 

SDM 
Uit onderzoek van Müller et al. (2016) blijkt dat verschillende 
stakeholders, zoals artsen, verpleegkundigen, medewerkers 
van sociale diensten en managementleden, verschillende 
visies hebben over hoe SDM goed geïmplementeerd wordt in 
de zorgpraktijk voor patiënten met kanker. Deze stakeholders 
bevinden zich op verschillende niveaus in de organisatie, zie 
Figuur 2. Er zijn vijf categorieën geïdentificeerd welke als ‘need’ 
worden beschreven, namelijk (1) veranderingen in communicatie, (2) 
betrokkenheid van andere partijen, (3) vertrouwensrelatie tussen de 
arts en de patiënt, (4) culturele veranderingen en (5) structurele 
veranderingen. Deze categorieën verwijzen naar de verschillende niveaus binnen de zorg, op zowel 
micro-, meso- als macroniveau. Stakeholders bespreken in dit onderzoek verschillende interventies 
welke in dit onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten omdat de focust ligt op hoe PROMs 
succesfactoren kan ondersteunen.  
 
De ‘needs’ zullen hieronder besproken worden waarna aan het einde de verbinding wordt gelegd 
tussen de succesfactoren van SDM en de bijdragen van de PROMs.  

1. Veranderingen in communicatie 
Artsen moeten een open communicatiehouding aannemen richting de patiënt, waarbij alle 
behandelopties besproken worden en informatie op maat wordt geven. Daarnaast is een open 
communicatie richting collega’s belangrijk, bijvoorbeeld door resultaten multidisciplinair te bespreken, 
omdat het gaat over complexe beslissingen met gevolgen voor kwaliteit van leven, ook op de lange 
termijn. Naast de rol van de arts in de verandering van communicatie, wordt ook de rol van de patiënt 
en zijn familie besproken. Van de patiënt en zijn familie wordt verwacht open en actief mee te 
communiceren en kritische vragen te stellen (Müller et al., 2016). Een wederzijdse informatie-
uitwisseling tussen de arts en de patiënt is een belangrijke succesfactor voor SDM. Een open, 
patiëntgerichte houding van de arts en een gemotiveerde, actieve houding van de patiënt zijn 
essentieel (Faber et al., 2013).  

2. Betrokkenheid van andere partijen 
Het inzetten en het gebruik van de expertise van de verpleegkundigen. Verpleegkundigen hebben een 
belangrijke rol in het besluitvormingsproces voor patiënten omdat zij informatie geven over de 
behandelingen aan de patiënt. Daarnaast wordt er vanuit familieleden van de patiënt een actieve 

     Figuur 2: Vijf behoeften voor succesvolle 
implementatie SDM (Müller et al., 2016) 
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houding gewenst zodat de patiënt samen met de arts en de familie beslissingen kan nemen (Müller et 
al., 2016). 

3. Vertrouwensrelatie tussen arts en de patiënt 
Artsen moeten zich aanpassen aan de individuele situatie van de patiënt. Daarnaast is het belangrijk 
dat patiënten zich vertrouwd voelen bij de arts, omdat ze dan eerder vragen durven te stellen (Müller 
et al., 2016). 

4. Culturele veranderingen 
SDM is een nieuw paradigma, ten opzichte van de eerdere, meer paternalistische manier van 
behandelkeuzen maken. Het is belangrijk dat hoofdartsen SDM promoten en fungeren als rolmodel 
voor jongere artsen. Daarnaast moet ook het management deze visie ondersteunen en dit als 
organisatie uitdragen. Tot slot moeten artsen hun professionele rol herzien door meer open te staan 
om de optie ‘niet behandelen’ te bespreken (Müller et al., 2016). 

5. Structurele veranderingen 

In het onderzoek van Müller et al. (2016) komt naar voren dat tijdsgebrek een belangrijke barrière is 
voor SDM. Patiënten moeten ook meer tijd krijgen om na te denken over de behandelopties en 
eventueel een extra consult krijgen om hier over te praten, zonder tijdsdruk te ervaren. Dit betreft ook 
het anders financieren van de zorg waardoor extra (lange) consulten niet ontmoedigd worden. Tot slot 
gaven patiënten aan meer behoeften te hebben aan de continuïteit van de arts-patiënt relatie zodat er 
niet te veel wisselingen in artsen plaatsvinden (Müller et al., 2016). 

 

Toepassing van PROMs voor succesfactoren SDM 

Binnen de succesfactor ‘verandering van communicatie’ lijkt de PROMs ondersteuning te kunnen 
bieden op het niveau van de zorgverlener en de patiënt. Door de uitkomsten van de PROMs worden 
artsen mogelijk gestimuleerd om meer informatie op maat te geven passend bij deze uitkomsten. 
Daarnaast helpt het de patiënt om open te communiceren over zijn ervaring, klachten en kwaliteit van 
leven omdat dit inzichtelijk en objectief gemaakt wordt.  

De PROMs kan binnen de succesfactor ‘betrokkenheid van andere partijen’ een toevoeging zijn omdat 
informatie op een gestandaardiseerde en gekwantificeerde manier gedeeld kan worden tussen 
verschillende disciplines.  

De vertrouwensrelatie kan door het gebruik van PROMs verbeterd worden. De zorgverlener wordt in 
staat gesteld om goed inzicht te krijgen in de gezondheidsstatus en kwaliteit van leven, waardoor hij 
zich beter aan kan passen aan de individuele situatie van de patiënt. Wanneer de patiënt het gevoel 
heeft dat hij gehoord wordt doordat de zorgverlener zich aanpast, zal dit waarschijnlijk ook een positief 
effect hebben op de vertrouwensrelatie. Dit bevordert waarschijnlijk de wederzijdse informatie-
uitwisseling, wat een andere succesfactor is van SDM. Hierin is het wel van belang dat de antwoorden 
besproken worden met de patiënt omdat de patiënt zich anders niet gehoord kan voelen wat 
averechtse gevolgen heeft voor de vertrouwensrelatie. 

De succesfactor ‘culturele veranderingen’ heeft raakvlakken met meerdere succesfactoren van de 
PROMs. Zowel om PROMs te gebruiken als SDM toe te passen moet er draagvlak zijn. Het is 
belangrijk dat zorgverleners inzien dat het gebruik van PROMs bijdraagt aan het proces van SDM. 
De succesfactor ‘structurele veranderingen’ heeft raakvlakken met de succesfactor voor de 
implementatie van de PROMs. Tijdgebrek komt terug, maar mogelijk dat de PROMs kan helpen om de 
beschikbare tijd efficiënter te benutten. Door de uitkomsten kan het gesprek direct gestuurd worden 
naar het bespreken van de belangrijkste en opvallendste problemen.  
 

2.3.3.  Barrières bij het gebruik van SDM 
Uit onderzoek van Moleman et al. (2020) komt naar voren dat het ontbreken van een gedeeld begrip 
over SDM, een belangrijke barrière is in de implementatie van SDM. Het blijft veelal onduidelijk wat 
een ‘gedeelde beslissing’ is en hoe dit werk. Ook komt uit dit onderzoek dat er vijf barrières zijn 
volgens artsen en patiënten voor de toepassing van SDM (Moleman et al., 2020).  

1. Niet alle patiënten willen meebeslissen in de behandeling. 
Patiënten geven aan dat de arts de beste keuze kan maken op basis van kennis. Ondanks de kennis 
blijft het voor de arts moeilijk om de ‘juiste’ behandeling voor de arts te kiezen voor de individuele 
patiënt (Moleman et al., 2020). 

2. Niet alle patiënten kunnen meebeslissen.  
Patiënten zijn zich vaak niet bewust van de verschillende behandelopties. Onvoldoende informatie 
ontvangen of het niet kunnen begrijpen van informatie hangt nauw samen met de patiënt die 
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Figuur 3: Patiëntrollen (Raad voor Volksgezondheid en 
Zorg, 2013) 

belemmerd wordt in zijn opties. Deze barrière wordt versterkt wanneer zorgverleners de aanname 
hebben dat de patiënt de informatie begrepen heeft (Moleman et al., 2020). Joseph-Williams et al. 
2014) omschrijven deze barrière ook wel als de ‘informatie-paradox’. Eén van de belangrijkste 
randvoorwaarde voor SDM is informatie-uitwisseling op een passend niveau voor de patiënt. Helaas 
onderschatten patiënten hun cruciale rol in het SDM-proces doordat zij de opvatting hebben dat artsen 
het ‘het beste weten’. Hierdoor worden weinig persoonlijke voorkeuren gedeeld en geen verdere 
informatie uitgevraagd. Het is belangrijk om aannames als zorgverlener uit te spreken, omdat veel 
patiënten zich eerder onbekwaam dan onbereid voelen voor SDM (Joseph-Williams et al., (2017).  

3. Aangeboren eigenschappen en houding van de zorgverlener. 
Respondenten geven in het onderzoek aan dat simpelweg niet elke zorgverlener voor gedeelde 
besluitvorming geschikt is vanwege gebrek aan kennis en persoonlijke competenties en vaardigheden 
(Moleman et a., 2014).  

4. Inrichting van de zorg.  
De manier hoe de zorg ingericht en georganiseerd is, door middel van protocollen, zorgpaden en 
financiële kaders, brengt soms beperkingen met zich mee ten aanzien van de keuzen en voorkeuren 
van de patiënt (Moleman et al., 2014). 

5. Tijdgebrek. 
Tijdsdruk van de zorgverlener kan de patiënt beperken om informatie te verwerken alvorens een 
goede beslissing te kunnen maken (Moleman et al., 2020). 
 

Toepassing van PROMs voor barrières van SDM 

Wanneer de patiënt niet mee wil beslissen kunnen de uitkomsten van de PROMs gebruikt worden 
door de zorgverlener om een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand en ervaren kwaliteit 
van leven van de patiënt. Hierdoor kan de behandeling en zorg alsnog afgestemd worden op de 
individuele patiënt. 

Het gebruik van PROMs lijkt niet bij te kunnen dragen aan de tweede beschreven barrière, dat 
patiënten niet mee kunnen beslissen, omdat het niet helpt in het proces om patiënten bewust te 
maken van behandelopties. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Daarentegen kan de 
PROMs wel bijdragen aan de informatie-paradox, omdat persoonlijke informatie door middel van de 
PROMs inzichtelijk gemaakt wordt.  

Wanneer een zorgverlener niet de juiste eigenschappen en vaardigheden heeft voor SDM, wordt 
verwacht dat dit knelt met de barrière van de PROMs. Er is kennis en er zijn vaardigheden nodig om 
de PROMs te gebruiken en uitkomsten te interpreteren.  

De barrière ‘inrichting van de zorg’ heeft raakvlakken met de succesfactor van de PROMs, namelijk 
dat het gebruik moet passen bij de workflows van de zorgverlener. Dit kan bereikt worden door 
bijvoorbeeld de PROMs te integreren in protocollen. PROMs biedt echter geen oplossing voor het feit 
dat de patiënt door het systeem beperkt wordt in zijn keuzen en voorkeuren.  

De barrière tijdsgebrek komt ook terug in het gebruik van de PROMs. Daarentegen kunnen de 
uitkomsten van de PROMs mogelijk wel gebruikt worden om sneller de belangrijkste problemen van 
de patiënt te bespreken doordat op voorhand duidelijk is waar de problemen liggen. Hierdoor kan de 
beschikbare tijd mogelijk efficiënter gebruikt worden. Dit 
wordt bevestigd in het onderzoek van Graupner et al. 
(2021).  

 

2.4.  De rol van de patiënt in SDM 
De laatste jaren wordt er vanuit patiënten een actievere 
rol in de besluitvorming verwacht. Deze actieve 
participatie wordt ook wel zelfmanagement genoemd. De 
participerende patiënt is, zo wordt verondersteld, 
‘gezondheidsvaardig’: hij kan informatie vinden, 
begrijpen en toepassen. De patiënt bereidt zich voor op 
het gesprek en kan aangeven wat zijn doelen zijn. 
Patiëntparticipatie komt moeilijk van de grond. De 
oorzaken liggen in de relatie tussen de arts en de 
patiënt, die uit balans is. Enerzijds wordt dit veroorzaakt 
door de kwetsbaarheid van de patiënt en anderzijds door 
informatieasymmetrie (RVZ, 2013).  
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Er zijn competenties waarover de patiënt moet beschikken om aan gedeelde besluitvorming te doen.  
Zo moeten patiënten hun voorkeuren en wensen kunnen uitdrukken (RVZ, 2013), een competentie die 
ook terugkomt in het SDM-model van Towle & Godolphin (1999). 

Voorkeuren van patiënten ten aanzien van de besluitvorming kunnen verschillen. Hoewel het 
wenselijk is dat patiënten hun afhankelijkheid beperken en autonomie vergroten, is dit niet altijd 
mogelijk. Dit is mede afhankelijk van de persoonlijkheid. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)heeft 
een typering van patiënten opgesteld welke door de RVZ in het adviesrapport ‘de participerende 
patiënt’ is overgenomen, zie Figuur 3.  

Hoewel patiënten recht hebben om beslissingen te nemen is dat geen plicht (Whitney et al., 2004). 
Patiënten willen soms niet geïnformeerd worden, geen psychosociale zaken delen of niet 
meebeslissen. Uit onderzoek van Staveren (2011) blijkt dat 30% van de patiënten niet gezamenlijk 
willen beslissen, zij laten de beslissing liever aan de arts over. SDM moet daarom geen standaard 
worden, maar een individuele keuze blijven (Staveren, 2011). Anderzijds betekent dat dat de 
meerderheid van de patiënten wel een rol willen hebben in het besluitvormingsproces. 
 

Toepassing van PROMs voor de patiënt 

Toepassing van de visie van SDM op patiënten met kanker brengt mij tot de conclusie dat de patiënt 
de rol van de ‘cliënt’ aan moeten nemen om optimale SDM te bereiken. De patiënt verstrekt informatie 
wat een belangrijke voorwaarde is voor SDM. Daarnaast wordt in overleg de behandeling gekozen 
nadat de alternatieven afgewogen zijn. De ‘klassieke patiënt’ participeert niet in de besluitvorming en 
zal waarschijnlijk geen eigen voorkeuren aangeven. De patiëntrol ‘coproducent’ is meer gericht binnen 
de chronische zorgverlening. De rol ‘regisseur’ lijkt mijns inziens minder goed van toepassing binnen 
de kankerzorg omdat de patiënt de beslissing niet alleen kan maken vanwege de informatie-
asymmetrie over complexe informatie en kennis. Daarentegen is actieve informatieverzameling wel 
een belangrijke eigenschap.  
 

2.5. Samenvatting en interpretatie theoretisch kader  
Samenvattend lijken de PROMs voor zowel de zorgverlener als de patiënt een bijdrage te kunnen 
bieden aan het proces van SDM. Uitkomsten kunnen inzicht geven in gezondheid en kwaliteit van 
leven, waardoor de zorg afgestemd kan worden op de individuele behoeften. Dit ondersteunt de ‘team 
talk’ en ‘decision talk’ fasen van Elwyn et al. (2017). Ondanks de tijdsdruk in de spreekkamer kan de 
beschikbare tijd mogelijk efficiënter benut worden, omdat PROMs richting kunnen geven aan het 
gesprek met de patiënt. Daarnaast constateer ik dat PROMs een bijdrage kan leveren bij alle 
patiëntrollen en voor patiëntparticipatie. Juist bij de rollen die niet helemaal geschikt zijn voor SDM 
biedt PROMs kansen omdat de uitkomsten informatie oplevert voor zowel de patiënt als de 
zorgverlener die gebruikt kan worden in het proces van SDM. 

Informatie-uitwisseling op een niveau passend bij de patiënt blijft van belang voor succesvolle SDM. 
Dit is de verantwoordelijkheid van de arts en naar verwachting zal de PROMs hier niet aan bijdragen. 
Voor succesvolle implementatie van de PROMs is het belangrijk dat er draagvlak is onder 
zorgverleners en patiënten en dat het aansluit bij de workflows van de zorgverleners.  
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3. Methoden  
Type onderzoek  

Voor dit explorerende onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Deze methode sluit 
aan bij het doel van het onderzoek omdat de beleving, ervaringen en verwachtingen van de patiënten 
en artsen/verpleegkundig specialisten onderzocht kon worden. Er is methodetriangulatie toegepast 
om data te verzamelen door middel van literatuurstudie, waaronder patiëntervaringsverhalen en 
interviews (Verhoeven, 2018). Dit onderzoek was een exploratief onderzoek omdat de nadruk lag op 
het verkrijgen van nieuwe inzichten tijdens de implementatiefase van PROMs ter ondersteuning van 
SDM bij patiënten met kanker (Vennix, 2011).  
 

3.1. Dataverzameling  

3.1.1. Patiëntervaringsverhalen  
Om deelvraag 1, ‘Hoe ervaren patiënten met kanker het besluitvormingsproces over de behandeling’, 
te beantwoorden is gebruik gemaakt van patiëntervaringsverhalen. Dit zijn boeken die door patiënten 
zelf geschreven zijn waarin de ervaringen over het hebben van kanker beschreven zijn.  
Patiëntervaringsverhalen kunnen een belangrijke bijdragen leveren aan het verbeteren van kwaliteit 
van zorg omdat de verhalen diepgaande informatie bevatten over de ervaringen van de patiënt over 
de ontvangen zorg (Bovenkamp et al., 2020). Patiënten ervaren de zorg anders dan zorgverleners en 
onderzoekers. Besendorfer (2002) omschrijft het belang van ervaringsverhalen als volgt: ‘wat men 
ervaart van de buitenkant kan in grote mate verschillen met wat de patiënt van binnen ervaart’ (p. 
304). Kwaliteit van zorg wordt vaak gebaseerd op klinische kwaliteit maar kwaliteit wordt ook bepaald 
door de mening van de patiënt over de zorg (Ahmed et al., 2014). Berwick (2002) vindt dat 
patiëntervaringen een fundamentele bron moeten zijn voor de definitie van kwaliteit. Dit type bron sluit 
goed aan op dit onderzoek omdat onderzocht wordt wat de ervaring is van patiënten van SDM. In 
deze publicaties zijn de meningen en ervaringen beschreven op hun eigen manier en zonder 
mogelijke beïnvloeding van een arts en/of onderzoeker.   

De boeken zijn geselecteerd aan de hand van de aandoeningen borstkanker en melanoom. 
Vervolgens is er gezocht naar de thema’s communicatie, emoties, coping en bejegening. Omdat er de 
laatste jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de kankerzorg, maar er weinig recente 
boeken waren binnen de inclusiecriteria, is ervoor gekozen om geen boeken te selecteren die ouder 
waren dan 10 jaar. Er zijn vier boeken geselecteerd over melanoomkanker waarvan er uiteindelijk 
twee gebruikt zijn. Van de boeken over borstkanker zijn er zes geselecteerd waarvan er vier gebruikt 
zijn. Voorafgaand aan het lezen zijn thema’s opgesteld waarover citaten verzameld zijn, zoals 
besluitvorming over de behandeling, ervaringen van de patiënt over gesprekken met de arts en 
ervaren gevoelens over de behandeling en de beslissing daarover. De boeken die niet gebruikt zijn 
beschreven niet de vooraf opgestelde thema’s.  
 

3.1.2. Pilotstatus  
De pilot van de PROMs in het AvL wordt uitgevoerd bij de vakgroepen melanoom en borstkanker. Alle 
patiënten die sinds 2020 gediagnosticeerd zijn met een melanoom stadium IV of een indicatie hebben 
voor adjuvante therapie, en patiënten met een niet-gemetastaseerde borstkanker, worden uitgenodigd 
om de PROMs vragenlijst in te vullen. Ten tijde van de keuze van de onderzoeksvraag was de 
verwachting dat de artsen en verpleegkundig specialisten de PROMs uitkomsten zouden gebruiken in 
de spreekkamer. Bij start van de dataverzameling bleek dit nog niet het geval te zijn, en is ervoor 
gekozen om te kijken naar de verwachtingen van het gebruik van PROMs van zowel de zorgverleners 
als de patiënten.  
 

3.1.3.  Onderzoekspopulatie 
Om antwoord te krijgen op de deelvragen 3, 4 en 5, ‘wat voor artsen/verpleegkundig specialisten 
randvoorwaarden zijn voor SDM’, wat volgens hen ‘succesfactoren en barrières zijn voor het gebruik 
van PROMs’, hoe ze ‘tegen het gebruik van PROMs aankijken en hoe ze het gebruiken in de 
spreekkamer’, zijn zes artsen en verpleegkundig specialisten geïnterviewd. De artsen en 
verpleegkundig specialisten zijn samen met een onderzoeker/projectleider uit het AvL geselecteerd op 
basis van de betrokkenheid en/of gebruik van de PROMs. 

In de patiëntervaringsverhalen stond niets beschreven over de ervaringen van patiënten met PROMs. 
Daarom zijn er vijf patiënten geïnterviewd om antwoord te krijgen op deelvraag 2, ‘hoe patiënten het 
gebruik van PROMs ervaren ter ondersteuning van SDM’. Inclusiecriteria voor de patiënten betrof 
patiënten die in 2020 gediagnosticeerd zijn met borst- of melanoomkanker en die minimaal twee 
PROMs vragenlijsten hebben ingevuld. Hier is voor gekozen omdat de eerste PROMs vragenlijst 
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wordt ingevuld bij diagnose. Daarnaast worden deze uitkomsten niet in de spreekkamer besproken. 
Op het moment van het invullen van de tweede PROMs vragenlijst zijn de patiënten onder 
behandeling of hebben de behandeling gehad waardoor er mogelijk andere problemen naar voren 
zullen komen. Er werd verwacht dat patiënten die verder in hun behandeltraject zitten anders tegen 
het gebruik en de meerwaarde van PROMs aankijken dan patiënten die net gediagnosticeerd zijn.  
 

3.1.4.  Interviews  
Voor het benaderen van patiënten is toestemming gevraagd bij de IRB van het AvL. De opgestelde 
patiënten informatie, informed consent en de interviewvragen zijn beoordeeld en goedgekeurd 
alvorens de patiënten benaderd zijn. Vervolgens is er aan de betrokken arts en/of hoofdbehandelaar 
goedkeuring gevraagd om patiënten te benaderen.  

Voorafgaand aan het afnemen van de interviews zijn semi-gestructureerde vragen opgesteld. Deze 
vragen zijn gebaseerd op de concepten en elementen van de literatuur en deelvragen, zoals de vraag 
hoe artsen aankijken tegen het gebruik van PROMs en hoe patiënten de behandelkeuze hebben 
ervaren.  

Voor het afnemen van het interview met de patiënten zijn de patiënten informatie, informed consent en 
interviewvragen opgestuurd zodat de patiënt zich kon inlezen en eventueel kon voorbereiden.  
Er is eerst gestart met het interviewen van vier artsen/verpleegkundig specialisten. Hier is voor 
gekozen om inzicht te krijgen in welke mate de PROMs leeft onder de respondenten, in hoeverre het 
al gebruikt werd en om toestemming te vragen om patiënten te mogen benaderen. De interviews 
duurde variërend van minimaal 20 minuten tot maximaal 35 minuten. De interviews zijn opgenomen 
door middel van een spraakrecorder en na afloop getranscribeerd en ingevoegd in atlas.ti. Na het 
afnemen van de eerste interviews zijn kleine aanpassingen gedaan in de vraagstellingen door 
bijvoorbeeld een verdiepende vraag toe te voegen of een vraag anders te formuleren.  
 

3.2. Data-analyse  

3.2.1. Patiëntervaringsverhalen  
Tijdens het lezen van de patiëntervaringsverhalen zijn citaten verzameld die mogelijk zouden helpen 
om antwoord te geven op de deelvragen. Na het lezen van de verhalen zijn de citaten ingevoegd in 
atlas.ti. De eerste stap in de thematische inhoudsanalyse betrof fragmenteren en coderen. Hierin zijn 
overkoepelende codes toegepast op de citaten, ook wel exploratief coderen genoemd (Verhoeven, 
2020). Er is descriptief gecodeerd waarbij toegekende codes veranderd of aangevuld werden op basis 
van nieuwe inzichten die opgedaan werden tijdens het lezen, ook wel relevant en uniek coderen 
genoemd. Het herhalen van deze analyse wordt ook wel deel-iteratie genoemd (Verhoeven, 2020). 
Tijdens het coderen zijn begrippen en elementen uit het theoretisch kader meegenomen, zoals de rol 
van de patiënt, welke stappen van het SDM-proces terugkwamen en de barrières en succesfactoren 
van SDM. Sommige citaten kregen meerdere codes toegedeeld. Vervolgens zijn er thema’s gevormd 
op basis van codes die één onderdeel van het onderzoek vormde, zoals ervaren emoties en gewenste 
rol in SDM.  
 

3.2.2.  Interviews  
De eerste stap in de thematische inhoudsanalyse betrof het coderen en hierin zijn codes toegepast op 
de transcriptie. Tijdens het coderen zijn de interviewvragen, deelvragen en elementen uit het 
theoretisch kader als leidraad genomen om codes toe te passen, zoals de randvoorwaarden voor 
toepassen van SDM en de PROMs en barrières. Dit wordt ook wel exploratief coderen genoemd. 
Naarmate er meer interviews afgenomen waren zijn de eerdere gecodeerde interviews herzien en zijn 
codes indien nodig aangepast, ook wel deel-iteratie genoemd (Verhoeven, 2020). Sommige citaten 
kregen meerdere codes toegedeeld. Vervolgens zijn er thema’s gevormd op basis van codes die één 
onderdeel van het onderzoek vormde, zoals randvoorwaarden van SDM en PROMs.  
 
De resultaten van de interviews zijn vergeleken met de resultaten van de patiëntervaringsverhalen en 
literatuuronderzoek om verdieping, samenhang en mogelijk tegenstrijdigheden op het spoor te komen. 
De resultaten zijn weergegeven aan de hand van de ‘sensitizing concepts’ die tijdens de analyse naar 
voren kwamen. ‘Sensitizing concepts’ zijn concepten die als uitgangspunt worden genomen voor 
kwalitatief onderzoek en boden een startpunt voor de analyses (Bowen, 2006). Van deze concepten 
werd verwacht dat ze een bijdragen zouden leveren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
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3.3. Betrouwbaarheid en validiteit  

3.3.1.  Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid te beoordelen is het belangrijk te kijken naar de reproduceerbaarheid van het 
onderzoek en het vermijden van toevallige fouten. Door middel van methodetriangulatie werd getracht 
de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Hierdoor kon gekeken worden of bepaalde 
conclusies door andere bronnen bevestigd werden. De onderzoekspopulatie was relatief klein waarbij 
rekening is gehouden met de praktische haalbaarheid en de bereidheid van de respondenten. In 
hoofdstuk 6.1 wordt kritisch gereflecteerd op de aard van de respondenten.  
Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen is er gebruik gemaakt van gesprekstechnieken om 
goed door te vragen en is er door de onderzoeker geprobeerd om een zo objectief mogelijke houding 
aan te nemen (Verhoeven, 2018). Omdat de onderzoeker werkzaam was als verpleegkundige in het 
ziekenhuis is in elk interview benoemd dat dit onderzoek uitgevoerd werd in het kader van het 
afstuderen. Daarnaast is de onderzoeker objectief gebleven door niet in te gaan op bepaalde 
meningen en opmerkingen om de respondenten het gevoel te geven dat alle informatie vertrouwelijk 
gedeeld kon worden.  De interviews zijn met toestemming opgenomen zodat de analyses 
repliceerbaar zijn (Verhoeven, 2018). 
 

3.3.2.  Interne validiteit 
Er wordt gesproken over interne validiteit wanneer de juiste conclusies getrokken kunnen worden op 
basis van de interviews (Verhoeven, 2018). Om de inhoudsvaliditeit te toetsen zijn de interviewvragen 
getoetst door de projectleider van het project en de docent van de Erasmus Universiteit. Om sociaal 
wenselijke antwoorden te voorkomen zijn er gesprekstechnieken toegepast zoals het goed 
doorvragen op antwoorden (Verhoeven, 2018). 
 

3.3.3.  Externe validiteit 
Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van de resultaten naar de gehele populatie 
(Verhoeven, 2018). De patiënten die geïncludeerd zijn, zijn mogelijk niet representatief voor de 
patiëntpopulatie. Er werd wel vanuit gegaan dat indien de meningen van de artsen/verpleegkundig 
specialisten overeenkwamen, deze generaliseerbaar zijn voor de andere artsen en verpleegkundig 
specialisten in het AvL. Hier werd vanuit gegaan omdat er van twee verschillende tumorwerkgroepen 
verschillende zorgverleners geïnterviewd zijn. De zorgverleners binnen het AvL hebben naar 
verwachting dezelfde workflows waardoor dezelfde randvoorwaarden gelden. De pilot was op het 
moment van dit onderzoek nog niet volledig geïmplementeerd en dit onderzoek is specifiek uitgevoerd 
in het AvL. De resultaten zullen beperkt generaliseerbaar zijn naar andere contexten.  
 

3.4. Ethische overwegingen  
Er is met de volgende ethische domeinen rekening gehouden: het geven van geïnformeerde 
toestemming, voorkomen van inbreuk op privacy en voorkomen van toebrengen van schade. Voor het 
geven van geïnformeerde toestemming is er patiënten informatie en een informed consentformulier 
opgesteld en deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door de IRB in het AvL. Hierin stond beschreven 
dat meedoen aan het onderzoek vrijwillig is en dat de privacy maximaal beschermd werd doordat er 
geen vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens naar buiten zouden worden gebracht. Om de 
privacy van respondent te beschermen zijn er fictieve aanduidingen gebruikt, zoals patiënt 1 en 2 en 
zorgverlener 1 en 2. Het voorkomen van schade is voorkomen door privacy te garanderen en tijdens 
interviews te benadrukken dat er afgezien mag worden op antwoorden wanneer antwoorden te veel 
lading of emotie oproepen (Mortelmans, 2013).  
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de dataverzameling besproken. Eerst wordt 
beschreven welke patiëntervaringsverhalen gebruikt zijn en welke respondenten zijn geïnterviewd.  
 

4.1. Patiëntervaringsverhalen  
Er zijn zes boeken met patiëntervaringsverhalen geanalyseerd die beschikbaar waren via de 
Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit. In Tabel 4 staan de gebruikte publicaties 
beschreven.  

Boek en jaartal 
publicatie  

Tumorsoort  Informatie over de auteur 

Prettige dag verder 
(2020) 

Melanoom Ria van Ruiswijk was 64 jaar bij de diagnose kanker en 
was directeur (bedrijf onbekend).  

Je geld of je leven 
(2019) 

Melanoom   Nellie Lobbezoo was 56 jaar bij de diagnose kanker en 
werkte als communicatieadviseur.  

Dagboek van welke 
vrouw? (2016) 

Borstkanker Nynke Jonker de Vries was 21 jaar bij de diagnose 
kanker en werkte als verzorgende.   

Zo gaan we het 
doen! (2015) 

Borstkanker Jannie Oskam was 59 jaar bij de diagnose kanker en 
werkte als consultant in de zorg.  

De behandeling – 
omgaan met 
borstkanker (2014) 

Borstkanker Reiny de Jong-Smith was 40 jaar bij de diagnose 
kanker maar beschrijft in het boek een persoon van 20 
jaar vanuit haar ervaringen. Reiny werkte als 
correspondent.  

Zorgen in de zorg 
(2013) 

Borstkanker Anneke Booij was 35 jaar bij de diagnose kanker en 
werkte als apotheker en leidinggevende.  

Tabel 3: Titel van publicatie, tumorsoort, informatie over de auteur  

 

4.2. Geïnterviewde patiënten  
Er zijn vijf patiënten geïnterviewd waarvan de kenmerken beschreven zijn in Tabel 5.  

Respondent Tumorsoort Leeftijd  Geslacht 

Patiënt 1  Borstkanker  52 jaar  Vrouw 

Patiënt 2  Melanoom  75 jaar  Man 

Patiënt 3  Borstkanker 57 jaar  Vrouw 

Patiënt 4  Melanoom  68 jaar  Man 

Patiënt 5 Borstkanker  45 jaar  Vrouw 
Tabel 4: Geïnterviewde patiënten met tumorsoort en achtergrondinformatie 

 

4.3. Geïnterviewde zorgverleners  
Er zijn zes zorgverleners geïnterviewd welke zijn beschreven in Tabel 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 Geïnterviewde zorgverleners met aandachtsgebied 
 
In de volgende paragrafen zullen de resultaten van de dataverzameling besproken worden. De 
resultaten worden weergegeven aan de hand van de twee hoofdthema’s SDM en PROMs. Binnen 
deze thema’s wordt er gekeken naar de randvoorwaarden. Hierin worden de ervaringen van de 
zorgverleners en de patiënten apart beschreven aan de hand van ‘sensitizing concepts’ die naar voren 
kwamen tijdens de analyse.  
 
 

Respondent Aandachtsgebied  

Chirurg 1 Borstkanker  

Chirurg 2 Borstkanker   

Chirurg 3 Melanoomkanker  

Verpleegkundig specialist 1 Borstkanker 

Verpleegkundig specialist 2 Borstkanker 

Verpleegkundig specialist 3 Melanoomkanker 
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4.4. SDM  

4.4.1.  Randvoorwaarden voor SDM volgens zorgverleners 

Kennis  

Zoals beschreven in het theoretisch kader, is het belangrijk dat wetenschappelijk kennis over 
verschillende behandelopties wordt vergaard door de arts. Twee geïnterviewde zorgverleners geven 
aan dat voldoende kennis over de patiënt essentieel is voor het proces van gedeelde besluitvorming.  
Als zorgverlener moet je doorhebben of de patiënt snapt wat voor keuze hij of zij maakt en wat de 
risico’s en consequenties daarvan zijn. Daarnaast is ook kennis over de behandelingen noodzakelijk. 
In het AvL worden tevens veel studies uitgevoerd wat betekent dat zorgverleners goed van de inhoud 
op de hoogte moeten zijn. 
 

“Allereerst moet je zelf de volledige kennis hebben. Boven de stof staan om te kunnen zien wat de 
voor- en nadelen zijn. (..) Dan een stukje kennis over de patiënt. Je moet toch op menselijk niveau 

kunnen achterhalen waarom de patiënt waarde hecht aan borstsparend opereren vs borstamputatie 
om maar als voorbeeld te noemen. De keuze heeft te maken met persoonlijke dingen en daar moet je 

achter proberen te komen.” (Chirurg 2). 
 
Eén geïnterviewde chirurg geeft aan dat er voor de reguliere behandelingen weinig cijfers bekend zijn 
over het effect en bijwerkingen van de behandelingen. Dit is wel het geval voor studiebehandelingen, 
omdat de patiënten dan strikt gevolgd worden. Wanneer er van de richtlijn afgeweken wordt, en de 
behandeling geïndividualiseerd wordt, zijn er weinig gegevens bekend over percentages over kansen 
en complicaties. 
 
“Als je je buiten het domein van de trials begeeft door heel geïndividualiseerd beslissingen te nemen, 
dan heb je relatief weinig informatie. Weinig informatie over de kans die je hebt. Meestal heb je dan 

gesprekken van ‘de kans is dan groter dat de ziekte lokaal terugkomt’. En als de patiënten dan 
doorvragen, ‘wat is iets groter dan’, heb je daar geen goed antwoord op. Dus een van de 

randvoorwaarden is dat we veel meer informatie krijgen over behandelingen van patiënten in de 
dagelijkse praktijk.” (Chirurg 3). 

 

Beschikbare tijd in de spreekkamer  

Een belangrijke barrière die terugkomt in de wetenschappelijke literatuur is tijd. Drie van de zes 
geïnterviewde zorgverleners geven aan dat tijd een belangrijke randvoorwaarde is voor SDM. Per 
patiënt hebben de zorgverleners slechts 10-15 minuten. Uit vijf van de zes patiëntervaringsverhalen 
komt naar voren dat de patiënten het fijn vinden wanneer ze het gevoel hebben dat de arts geen haast 
heeft. Daarnaast komt uit deze publicaties naar voren dat bijna alle patiënten zich bezwaard voelen 
om veel vragen te stellen, ook wanneer ze het gevoel hebben dat de arts haast heeft. Het 
patientverhaal van Lobbezoo illustreert het volgende:  
 
“Toen ik in 2016 tot mijn grote schrik hoorde dat ik voor de tweede keer geopereerd zou worden, had 
ik behoorlijk wat vragen voor mijn gynaecoloog. Uiteindelijk stond ze op, wierp haar armen in de lucht 
en riep als een getergde leeuwin: ‘Mevrouw Lobbezoo, mijn wachtkamer zit vól. Ik heb géén tijd meer 
voor u!’ Ik ging ook staan, keek haar aan en zei: ‘U gaat volgende week mijn vagina verbouwen en ik 

wil precies weten wat er gaat gebeuren. En ja, dat laat zich niet proppen in een consult van tien 
minuten.’ We maakten een nieuwe verhelderende afspraak.” (Lobbezoo, 2019, p28). 

 

Herhalen van informatie  

Een belangrijke succesfactor voor SDM welke beschreven is in het theoretisch kader is het aanbieden 
van informatie op maat. Alle geïnterviewde zorgverleners geven aan dat het herhalen van informatie, 
eventueel verdeeld over meerdere consulten, een belangrijke randvoorwaarde is voor SDM. Patiënten 
ervaren veel emoties en gevoelens waardoor informatie niet altijd begrepen en opgeslagen wordt. 
Deze gevoelens en emoties worden door de geïnterviewde zorgverleners als barrière gezien voor 
SDM.  
 
“Je moet de patiënt alle informatie geven maar je moet het wel in etappes doen. Je moet iemand niet 

overspoelen met informatie. Dat blijft ook niet hangen.” (Verpleegkundig specialist 2). 
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Patiënt bewust maken dat er een keuze is 

Zoals beschreven in het theoretisch kader is het belangrijk om als zorgverlener samen met de patiënt 
de rollen in de besluitvorming te bespreken. Eén geïnterviewde verpleegkundig specialist geeft aan 
dat het belangrijk is om expliciet te vermelden aan de patiënt dat er een keuze is en dat hij daar een 
actieve rol in kan hebben. Daarnaast geeft deze verpleegkundig specialist aan dat er soms meer 
aandacht moet zijn voor de keuze van de patiënt om niet te behandelen.     
 

“Ik denk sowieso het begrip uitleggen aan de patiënt. Dus wat SDM inhoudt. Dus dat de patiënt niet 
alleen maar aanhoort wat er kan maar ook dat hij daar ook een actieve rol in kan hebben. En dat wij 

de patiënten van informatie voorzien.”(Verpleegkundig specialist 3). 
 

Open en eerlijkheid vanuit de patiënt  

In het theoretisch kader staat beschreven dat open en eerlijke communicatie vanuit de patiënt een 
succesfactor is voor SDM. Twee geïnterviewde zorgverleners geven aan dat wanneer patiënten niet 
eerlijk zijn over hun situatie en gezondheidstoestand, dit belemmerend werkt voor SDM. Uit de 
patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat patiënten soms voor het gesprek met de arts extra 
energie verzamelen en niet helemaal eerlijk zijn over hun situatie. Hierdoor kunnen de zorgverleners 
niet goed inschatten waar de zorgbehoeften liggen.  
 

“Mijn valkuil bij artsen is dat ik me voor zo’n gesprek oppep. Mijn stem klinkt helder, ik praat gewoon 
mee. Ik oog beter dan dat ik ben en na afloop stort ik in een diepe slaap.” (Booij, 2013, p20). 

 

4.4.2. Ervaring van patiënten over SDM 
Uit de patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat niet alle patiënten het gevoel hebben gehad dat 

er sprake was van SDM tijdens het ziektetraject. In het boek ‘Zo gaan we het doen!’ staan de 

volgende citaten beschreven:  

 

“Hij is er snel uit. ‘Zo gaan we het doen!’ Mijn autoriteitsgevoel steigert. Wie zijn ‘we’?  Hij en ik of hij 

en zijn collega’s? Aan mij vragen wat ik van zijn idee vind, dat is iets wat niet in hem opkomt. Tref ik 

hier een andere arts die me vertelt wat hij gaat doen zonder dat met mij te bespreken?” (Oskam, 2015, 

p77), en: “De mannen blijven bij hun advies, maar ze zullen het nog een keer aan mij uitleggen’ 

Uitleggen? Ik wil OVERleggen. Wanneer valt dat kwartje eens?” (Oskam, 2015, p114). 

 

In de literatuur wordt gesteld dat het belangrijk is dat patiënten bewust zijn van de behandelopties. Uit 

vier van de vijf interviews met patiënten komt naar voren ze het gevoel hadden dat er weinig 

verschillende behandelopties waren. Het behandelplan stond vaak redelijk vast of er waren keuzen 

over wel of geen behandeling/studie volgen.  

  

“Het behandelplan stond redelijk vast maar ik ben zelf eerder gestopt met de chemo. Dat werd mij niet 

in dank afgenomen. Toen heb ik nog drie kuren gedaan en toen heb ik gezegd: ‘ik stop nu’. (..) Als ik 

iets niet wil, dan doe ik het niet.” (Patiënt 3). 

 

Uit het interview met patiënt 5 komt naar voren dat er voor de neo-adjuvante behandelingen weinig 

opties waren maar dat er wel veel opties waren voor de borstoperatie: 

 

“Ja wel daar waren een heleboel opties. (..) Ik heb zelf het gevoel dat hoe ik tot de keuze ben 

gekomen, een heel langdurig proces is geweest waarin in zelf veel onderzoek heb gedaan. (..) Ik heb 

wel het gevoel gehad dat er vrij weinig tijd was om uitgebreid over de behandelopties te spreken. Het 

heeft mij heel erg geholpen om zelf veel onderzoek te doen zodat in de tijd die we hadden, dat ik heel 

gerichte vragen kon stellen.” (Patiënt 5). 

 

Verpleegkundig specialist 2 bevestigt dit en vertelde in het interview het volgende:  

 

“Er is een bepaald soort protocol dat wanneer je een bepaald soort tumor hebt, bijvoorbeeld een 

hormoongevoelige tumor, dat we dan een bepaald soort schema volgen. (..) Het is niet zo dat iemand 

kan zeggen doe mij die maar.” (verpleegkundig specialist 2).  
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Verpleegkundig specialist 3 geeft in het interview aan dat SDM binnen de tumorwerkgroep melanoom 

nog niet goed is ingeburgerd. Op de vraag of ze daar een verklaring voor heeft reageerde ze als volgt:  

 

“Twee van onze artsen doen heel veel onderzoek dus die zijn erg gemotiveerd om maximaal te 

behandelen, van alles uit te proberen, veel nieuwe combinaties of middelen dus dat is een andere 

manier van werken.” (Verpleegkundig specialist 3). 

 

Patiënt 1 geeft als enige in de interviews aan dat ze het gevoel had dat er wel sprake was van SDM.  

“Ik voelde me echt gehoord bij het AvL en ze gaven op alle vragen antwoord. Dat stelt je heel erg 

gerust. Dat geeft je vertrouwen in de beslissingen en in het behandelplan.” (Patiënt 1).  

 

Arts-patiëntrelatie  

Zoals in het theoretisch kader beschreven, is een arts-patiëntrelatie essentieel voor SDM. Uit alle 
patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat patiënten het fijn vinden als ze een prettig contact 
ervaren met de zorgverlener. Hierin is het belangrijk dat de patiënten het gevoel krijgen dat de 
zorgverlener aandacht heeft voor de patiënt.  
 

“Je wilt ook dat ze aandacht voor je hebben en zich in je verdiepen (..) Je wilt je gezien en gekend 
voelen (..) Want vertrouwen, dat is de basis, je moet vertrouwen hebben om de behandeling te 

doorstaan.” (Oskam, 2015, p72). 
 

Emoties tijdens het ziektetraject  

Uit de analyse van de patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat alle patiënten gevoelens van 
twijfel en angst ervaren gedurende het ziektetraject. Twijfels over het maken van een juiste beslissing 
en twijfels die ontstaan na een beslissing, bijvoorbeeld wanneer er complicaties ontstaan zijn. Dit 
brengt onzekerheid met zich mee.  
 

“En dan komen de vragen. Doen we er wel goed aan om geen amputatie uit te voeren? Is 
radiotherapie echt wel voldoende? Ben ik kankervrij? Medisch verantwoord wil nog niet zeggen dat 

het ook psychologisch verantwoord is. Kunnen we met die onzekerheid omgaan?” (Booij, 2013, p13). 
 
Uit de patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat patiënten erg emotioneel zijn gedurende het 
ziektetraject. In twee publicaties geven de patiënten expliciet aan het daardoor moeilijk te vinden om 
goed na te denken wat belemmerend werkt voor SDM. Daarnaast geven geïnterviewde zorgverleners 
aan dat het patiënten zwaar kan vallen dat de regie over de besluitvorming bij de patiënt wordt 
neergelegd. Patiënten worden soms angstig en verdrietig omdat deze verantwoordelijkheid als een 
last wordt gezien. 
 
“Aan de andere kant SDM is heel lastig omdat je de patiënt de touwtjes in handen geeft waardoor ook 
voor hun gevoel verantwoordelijkheid op hun schouders terecht komt. (..) Patiënten voelen het soms 

echt als een juk.” (Verpleegkundig specialist 1). 
 

Meebeslissen en regie houden  

In vijf van de zes patiëntervaringsverhalen omschrijven patiënten het belangrijk te vinden regie te 
willen houden. Onder andere door mee te beslissen en zelf actief op zoek te gaan naar informatie. In 
vier van deze publicaties komt naar voren dat patiënten het gevoel hebben dat wanneer ze niet zo 
assertief waren geweest, ze voor hun gevoel niet de beste zorg en behandeling hadden gekregen. 
Ook uit de interviews met de patiënten komt naar voren dat patiënten het fijn vinden om regie te 
houden.  
 
“Ik ben vrij eigenwijs dus als de arts het wel of niet met mij eens is, het gaat op de manier zoals ik dat 
wil. Ik ben de baas over mijn eigen lichaam, ik ben de baas over mijn eigen kanker, jammer genoeg, ik 
ben ook de baas over mijn eigen genezingsproces, ik ben de baas over mijn eigen leven en ik ben de 

baas over mijn eigen dood.” (Patiënt 3). 
  
Twee chirurgen geven aan dat de patiënten in het AvL vrij mondig zijn en dat de patiëntencategorie 
anders is dan de gemiddelde populatie. Uit de interviews komt niet naar voren dat de chirurgen de 
patiënten hierdoor lastiger vinden in de omgang of dat het meer tijd kost.   
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“In het AvL zijn de patiënten vrij mondig vind ik, maar dat mogen ze ook zijn. Ze mogen laten weten 
wat ze wel of niet willen. Het moet niet alleen maar zijn ‘oh ik leef nog het gaat goed ik heb niks te 

zeuren’. Dat is niet waar. We moeten kunnen bespreken hoe we de kwaliteit van leven beter kunnen 
maken.” (Chirurg 2). 

 

4.5. PROMs  
4.5.1. Verwachtingen over het gebruik van PROMs vragenlijsten van zorgverleners  

Uit de interviews met de zorgverleners komt naar voren dat geen van de zorgverleners de PROMs al 
actief gebruikt. Daarom is er tijdens de interviews gevraagd naar de verwachtingen. Alle geïnterviewde 
zorgverleners staan positief tegenover over het gebruik van PROMs in relatie met SDM. Dit uit zich 
rond een aantal aspecten.  
 

Transparantie en openheid  

Vier geïnterviewde zorgverleners geven aan dat ze verwachten dat er door het gebruik van PROMs 
meer openheid en transparantie zal ontstaan in de spreekkamer. In de praktijk blijkt dat patiënten niet 
altijd eerlijk en open zijn richting de zorgverlener en dat het niet altijd lukt om in het gesprek de 
problemen naar voren te brengen.  
 

“De communicatie over en weer daar zit altijd een barrière, want arts-patiënt dat zijn geen dikke 
vriendinnen maar daar zit altijd een barrière tussen. Dat is een behandelrelatie en daar zit altijd iets 
zakelijks in. Om de patiënt toch zover te krijgen om te laten weten wat diegene echt wil of helemaal 

niet, kan het soms makkelijk zijn om dat via een vragenlijst te doen. Ik vind het zelf heel belangrijk dat 
de patiënt bewust wordt gemaakt van het meedenken met zo’n PROMs.” (Chirurg 2). 

 
“Zodra de patiënt de spreekkamer binnenkomt, moet je maar hopen dat de patiënt zo eerlijk mogelijk 
tegen je is. En als iemand een PROMs lijst heeft ingevuld dan heeft hij of zij er zelf over na kunnen 

denken wat diegene belangrijk vindt, maar ook waar de knelpunten liggen. Dat krijg je toch niet altijd 
boven tafel dus ik hoop dat er meer openheid komt vanuit de patiënt naar ons zodat we daar meer op 

kunnen inspelen.” (Verpleegkundig specialist 2). 
 
Uit de interviews met de zorgverleners komt naar voren dat ze verwachten dat door het invullen van 
de PROMs gevoelige onderwerpen eter besproken kunnen worden.   
 
“Sommige onderwerpen zijn lastiger te bespreken, zoals seksualiteit, maar zorgverleners worden dan 
‘gedwongen’ om het toch aan te kaarten als ze zien dat patiënten op dat gebied problemen ervaren.” 
(Verpleegkundig specialist 1).  Patiënt 5 bevestigt dit: “Want ik zou zelf niet zo snel geneigd zijn om 
onderwerpen als seksualiteit in zo’n 10 minuten gesprek naar voren te brengen. Terwijl als iemand 

ernaar zou vragen dan heb ik daar best wat over te zeggen.” 
 

Tijd 

Uit de interviews met de zorgverleners komt naar voren dat de verwachting is dat het gebruik van 
PROMs tijdwinst zal opleveren. Doordat de PROMs inzicht geven waar de problemen liggen, kunnen 
zorgverleners gespitst het gesprek in gaan waardoor de beschikbare tijd efficiënt gebruikt kan worden.  
 

Soms ben je al 5-10 minuten bezig met het aftasten waar diegene behoeften aan heeft om te 
bespreken. Dan komen er soms ook koetjes en kalfjes langs zonder dat het doelgericht gaat waar de 

patiënt voor komt.” (Chirurg 2). 
 

Het is nog niet duidelijk of de tijdswinst behaald wordt in het directe gesprek met de patiënt.  
 

“Ik denk uiteindelijk wel dat het tijdswinst zal opleveren. Al zal dat niet per se in het gesprek zijn met 
de patiënt maar misschien wel het aantal keer dat de patiënt terugbelt met problemen en vragen. Dat 

zou heel veel kunnen schelen. (..) Het kan zijn dat door de PROMs patiënten met meer dingen denken 
‘daar kan ik het met de dokter over hebben’, waardoor dat meer tijd kost.” (Chirurg 3).  

 

Verzamelen van data 

Van alle geïnterviewde zorgverleners gaf chirurg 3 als enige aan dat de PROMs data zal verzamelen 
die de beslissingen van patiënten in de toekomst zal beïnvloeden. Door de verzamelde data te 
analyseren kan blijken dat bepaalde behandelingen andere of meer bijwerkingen of late gevolgen 
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hebben dan verwacht. Door deze statistieken te bespreken met de patiënt kan de patiënt 
weloverwogen een beslissing nemen over de behandeling.   
 
“Ik heb de indruk dat best wel veel patiënten die een jaar behandeld worden klachten hebben die niet 
zomaar overgaan. In het begin was het zo dat ik ze vertelde u krijgt aanvullend immunotherapie en 

een voordeel is dat u veel minder last van bijwerkingen zal hebben dan bij chemotherapie. Maar nu ga 
je, doordat je ziet dat patiënten toch veel klachten hebben, dat toch anders vertellen. Omdat je 

ervaring steeds meer is dat patiënten best wel veel last hebben van immuuntherapie. Dat is informatie 
die mensen mee willen wegen van ga je wel of niet voor immuuntherapie. En deze inzichten komen 

voort uit de data van de PROMs.” (Chirurg 3). 
 

Verwachtingen over hoe de PROMs gebruikt gaat worden  

Ondanks dat geen van de zorgverleners de PROMs al actief toepast, hebben ze allemaal wel een 
duidelijk beeld hoe ze de PROMs willen gaan gebruiken. Zo gaven de zorgverleners in het interview 
aan de uitkomsten van de PROMs als leidraad te willen gebruiken voor het gesprek met de patiënt. 
Naar verwachting zullen vooral de slechte uitkomsten besproken worden, zodat gekeken kan worden 
hoe de problemen aangepakt kunnen worden.  
 

“Wanneer er progressie is of wanneer bijwerkingen te ernstig zijn. Dan zou je het gesprek over 
kwaliteit van leven met de PROMs kunnen aangaan. Misschien dat je dan een baseline PROMs hebt 
waarin mensen een bepaalde kwaliteit van leven hebben en dan kan je daarop terugpakken. Zo van 
‘ik zie dat u zes maanden geleden nog dit aan gaf, wellicht zou dit kunnen helpen.’” (Verpleegkundig 

specialist 3). 
 

“De vaste onderdelen zijn altijd ‘hoe gaat het’, beeldvorming en lichamelijk onderzoek. En als ik met 

beeldvorming en lichamelijk onderzoek start dan heb je dat gehad en dan zijn patiënten ook gerust dat 

er niks gevonden is. Dan zeg ik ‘ik zie dat u de PROMs vragenlijst heeft ingevuld, ik wil graag de 

pijnpunten met u doornemen.’” (chirurg 2). 

 

Verwachtingen van zorgverleners over hoe patiënten aankijken tegen de PROMs   

De verwachtingen van de geïnterviewde zorgverleners is dat door het invullen van de PROMs 
vragenlijsten de patiënten zich bewust worden van hun gezondheidstoestand, kwaliteit van leven en 
voorkeuren. Mogelijk wordt de patiënt hierdoor geactiveerd om mee te denken. Daarnaast geven twee 
zorgverleners aan dat patiënten zich mogelijk meer gehoord voelen doordat er verder gekeken wordt 
dan alleen de medische aspecten.  
 

“ik denk dat de patiënt zich meer gehoord voelt. Soms is het makkelijker om op papier dingen in te 
vullen dan dat je het zegt tegen iemand.” (Verpleegkundig specialist 1). 

 

4.5.2. Randvoorwaarden en barrières van PROMs volgens zorgverleners  

Visualisatie en techniek  

Voor alle geïnterviewde zorgverleners is een belangrijke randvoorwaarde dat de uitkomsten snel 
visueel inzichtelijk moeten zijn. De techniek moet makkelijk zijn. Er moet niet te ver doorgeklikt hoeven 
worden in het patiëntendossier en het moet goed geïntegreerd zijn. Daarnaast is het wenselijk dat de 
uitkomsten vergeleken kunnen worden om juist te kunnen signaleren.  
 
“Wanneer de PROMs niet overzichtelijk getoond wordt en niet makkelijk terug te vinden is dan kost het 

extra tijd wat een barrière is voor het gebruik van PROMs.” (Chirurg 1). 
 
Meerdere zorgverleners gaven in de interviews aan dat het een meerwaarde zou zijn als er een pop-
up functie ontwikkeld zou worden. Hierdoor krijgt de zorgverlener een melding wanneer de patiënt 
slecht scoort waardoor de zorgverlener herinnerd wordt om naar de uitkomsten te kijken.  
 

“Het zou fijn zijn als er een soort pop-up zou komen met de melding dat het niet goed gaat met die 
mevrouw op dat gebied. Dat zou fijn zijn dat je niet er elke keer aan moet denken om ernaar te kijken 
want ik ben bang dat ik dat wel eens vergeet in de drukte van de poli.” (Verpleegkundig specialist 2). 
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Routine en bewustwording 

Bijna alle zorgverleners geven aan dat het nog niet in hun systeem zit om naar de PROMs uitkomsten 
te kijken. Het bekijken van de uitslagen zit nog niet in hun routine zoals wel het geval is bij 
bijvoorbeeld bloeduitslagen. Verpleegkundig specialist 3 geeft aan dat er ‘awareness’ nodig is onder 
de zorgverleners om de PROMs te gaan gebruiken.  
 

“Ik weet dat we nu echt begonnen zijn en dat patiënten vragenlijsten krijgen en invullen. En ik heb 
zelfs een training gehad, maar eerlijk zeg ik dat het nog steeds niet in mijn systeem zit dat ik daar kijk.” 

(chirurg 1). 
 
Het feit dat de uitkomsten nog niet besproken worden met de patiënt vormt mogelijk een potentieel 
risico dat de patiënten de vragenlijsten niet meer gaan invullen.  
 

“Ik denk dat het voor patiënten heel belangrijk is dat patiënten bereid zijn om de PROMs in te vullen 
en dat ze weten dat de dokter er ook daadwerkelijk wat mee doet. (..) Op het moment dat het 

onvoldoende omarmd wordt zullen ook patiënten hun motivatie verliezen.” (Chirurg 3). 
 

4.5.3. Ervaring van de geïnterviewde patiënten met het gebruik van PROMs 

Lengte en complexiteit van vragenlijst  

Drie geïnterviewde zorgverleners hebben de aanname dat ze denken dat de patiënten de 
vragenlijsten te lang zullen vinden wat mogelijk een barrière is voor het invullen. Eén patiënt gaf 
expliciet aan de vragenlijst te lang te vinden omdat hij geen klachten heeft en het daarom te uitgebreid 
is.  
 

“Weet je wat ik elke keer bij die vragenlijsten had. Elke keer als ik het las kreeg ik het gevoel dat ik 
gepamperd werd. Alsof mensen niet voor zichzelf op kunnen komen. Ik regel dat zelf wel als ik ergens 

last van heb. (..) Ik vond het veel te uitgebreid voor mij.” (Patiënt 4).  
 
Vier patiënten gaven aan slechts 5-10 minuten bezig te zijn geweest met het invullen.  
Patiënt 1 geeft aan dat het invullen van de eerste vragenlijst een uur duurde omdat ze last had van 
bijwerkingen van de behandeling. De tweede vragenlijst ging sneller omdat ze zich toen beter voelde. 
Daarnaast gaf Patiënt 1 expliciet aan dat ze de vragenlijst liever niet korter ziet omdat het aspecten 
bevat die haar helpen zich bewust te worden van eigen gezondheidstoestand.    
 

“Dat multiple choice leest zo snel weg en zeker als je de lijst voor de 2e of 3e keer ziet dan weet je 
precies wat de vraag is. Dan kan je heel snel de vragen invullen.” (Patiënt 4). 

 
Alle geïnterviewde patiënten gaven aan dat ze het invullen van de PROMs vragenlijsten niet moeilijk 
vonden en dat de vragen duidelijk en simpel waren.  
 

Inzicht krijgen in eigen gezondheid en/of kwaliteit van leven  

De geïnterviewde patiënten hebben wisselende opvattingen over of de PROMs leidt tot (extra) inzicht 
in eigen gezondheid en/of kwaliteit van leven. Een van de patiënten met borstkanker ervaart 
bijwerkingen van de chemotabletten en gaf aan dat de PROMs voor zichzelf een meerwaarde was.  
 
“Aan de ene kant best wel fijn want je toetst op die manier wel wat voor toestand je zit. En het is ook 
wel heel confronterend voor jezelf. Je overschat jezelf toch. (..) Voor mij was het toch wel enigszins 

houvast. Ook om duidelijkheid te krijgen wat je eigenlijk doormaakt.” (Patiënt 1). 
 
Patiënt 5 gaf in het interview aan dat het invullen van de PROMs een moment van reflectie was. Door 
de vragen die gesteld werden werd ze gedwongen om stil te staan bij hoe ze zich voelde en of ze 
beperkingen ervaarde.  
 
“Ik herinner me wel dat ik eigenlijk dacht; het gaat eigenlijk best wel goed als ik het zo op een rijtje zet. 

Het kan veel slechter blijkbaar. Als er steeds gevraagd wordt kun je dit nog zelf, heb je daar hulp bij 
nodig of heb je veel last van dit, en je vult eigenlijk consequent in dat gaat eigenlijk wel gaat, dan helpt 

dat ook wel om een compleet plaatje te zien. Van: ‘nou, het gaat eigenlijk best goed!’” (Patiënt 5). 
 
Daarentegen gaf patiënt 5 aan dat ze de PROMs niet nodig had om bepaalde dingen te ontdekken 
over zichzelf waar ze anders niet op gekomen was. Dit wordt bevestigd door de andere patiënten.  
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“Ik vond het niet zo confronterend want ik weet over het algemeen wat ik heb en wat er in mij zit.” 

(Patiënt 3). 
 
Op de vraag of het bespreken van de uitkomsten met de zorgverlener voordelen had gaf Patiënt 4 het 
volgende antwoord:  
 
“Ik ken mijn lichaam heel goed. Alles wat er fout of goed was kon ik direct in het gesprek met de arts 

duidelijk maken.” (Patiënt 4).  
 
Bij geen van de patiënten zijn de PROMs uitkomsten besproken door de zorgverlener. Patiënt 5 geeft 
in het interview aan dat ze niet weet wat het doel is van de PROMs vragenlijsten, onder andere 
doordat de uitkomsten niet besproken zijn.  
 

“Ik heb niet het gevoel dat er een relatie was tussen de gesprekken die ik heb gehad met de 
zorgverleners en het invullen van de vragenlijsten. Ik heb het idee dat ik geen idee heb waar de 

informatie terecht komt en of er nog op gereflecteerd wordt. Ik had het denk ik wel fijn gevonden als ik 
het verband had gezien tussen het invullen van de vragenlijsten en wat er wel of niet mee gedaan 

wordt.” (Patiënt 5). 
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5.  Conclusie 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en worden de deelvragen van het 
onderzoek beantwoord. Dit hoofdstuk zal afgesloten worden met de conclusie van dit onderzoek.  
 

5.1. Wat zijn randvoorwaarden voor het toepassen van SDM?  
De meest genoemde randvoorwaarde van SDM is tijd. Dit wordt gemeld door de zorgverleners, in de 
publicaties en in de literatuur.   

Een van de chirurgen geeft aan dat wetenschappelijke kennis essentieel is voor SDM. Dit staat niet 
expliciet in de literatuur vermeld. Mogelijke verklaring hiervoor is dat het een aanname is dat artsen op 
de hoogte zijn van de inhoud van het vak. Daarnaast is het AvL een gespecialiseerd ziekenhuis en 
onderzoeksinstituut is. Dit betekent dat er veel wetenschappelijke studies uitgevoerd worden waar 
mogelijk andere, specifiekere kennis voor nodig is dan reguliere behandelingen.  

Uit de patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat patiënten veel emoties ervaren tijdens het 
ziektetraject wat invloed kan hebben op het begrijpen en opslaan van informatie. De geïnterviewde 
zorgverleners geven aan dat het essentieel is dat de informatie herhaald wordt. Het herhalen van 
informatie vindt plaats in de ‘option talk’ fase van Elwyn et al. (2017). Deze randvoorwaarde sluit 
mogelijk aan bij de succesfactor voor SDM ‘verandering in communicatie’ van Müller et al. (2016). 
Ondanks dat dit niet expliciet besproken wordt vereist dit wel een verandering in communicatie van 
zorgverleners. Dit voorkomt de barrière van SDM dat patiënten niet kunnen meebeslissen omdat ze 
de informatie niet goed ontvangen of begrepen hebben (Moleman et al., 2020).  

Vanuit patiënten perspectief gezien is de arts-patiëntrelatie een belangrijke randvoorwaarde voor 
SDM. Aandacht van en vertrouwen in de zorgverlener is essentieel voor patiënten tijdens het 
ziektetraject. Dit wordt bevestigd door Müller et al. (2016). Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt 
open en eerlijk is tegen de zorgverlener zodat de zorg afgestemd kan worden. Patiënten zijn niet altijd 
open en eerlijk vanuit angst of machtsafstand door de behandelrelatie.     
 

5.2. Hoe ervaren patiënten met kanker het proces over de besluitvorming over 
de behandeling?  

Uit de patiëntervaringsverhalen en de interviews komen verschillende ervaringen over de 
besluitvorming naar voren. Uit de patiëntervaringsverhalen komen ervaringen naar voren dat de 
besluitvorming bij de arts lag. Uit de interviews komt naar voren dat de opties beperkt waren en dat 
daardoor de keuze redelijk snel gemaakt kon worden. Dit wordt bevestigd door een geïnterviewde 
zorgverlener, die uitlegt dat bij bepaalde tumorsoorten bepaalde behandelingen gegeven worden 
volgens de richtlijnen.  

Uit zowel de patiëntervaringsverhalen als de interviews komt naar voren dat patiënten het fijn vinden 
om regie te houden in het behandeltraject. Hier sluit de patiëntrol ‘regisseur’ van RVZ (2013) bij aan. 
Voorafgaand aan dit onderzoek werd verwacht dat deze rol minder geschikt zou zijn voor SDM, omdat 
de patiënt niet alleen een behandelkeuze kan maken door informatie-asymmetrie en de complexiteit 
van de kennis. Maar ook in de oncologische zorg kan de patiënt eigen keuzen maken omdat met de 
beschikbare kennis wel of niet gekozen kan worden voor een behandeling of tussentijds gestopt kan 
worden indien de patiënt dit wil.  

Alle patiënten in de patiëntervaringsverhalen geven aan veel emoties en gevoelens zoals twijfel, 
onzekerheid en angst te ervaren gedurende het ziektetraject. Dit kan invloed hebben op het 
besluitvormingsproces doordat patiënten aangeven hierdoor minder goed na te kunnen denken en 
beslissingen te kunnen maken.  
 

5.3. Wat zijn succesfactoren en barrières voor het gebruik van PROMs ter 
ondersteuning van SDM? 

Alle zorgverleners staan positief tegenover het doel en het gebruik van PROMs. Dit is een belangrijke 
succesfactor voor de implementatie en slagingskans (Basch & Snyder, 2017; Foster et al., 2018). Het 
gebruik leidt naar verwachting tot transparantie en openheid wat een belangrijke voorwaarde is voor 
SDM. Uit de resultaten blijkt echter dat geen van de zorgverleners de PROMs al actief toepast. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het nog niet in de workflows van de zorgverlener zit. Dit vormt een 
mogelijke barrière voor de implementatie. De pilot liep echter op het moment van het onderzoek nog 
niet heel lang.  

Volgens de geïnterviewde zorgverleners is het belangrijk dat de uitkomsten snel visueel inzichtelijk 
moeten zijn en dat de techniek makkelijk en toegankelijk is. Een succesfactor en tegelijkertijd barrière 
die door Howell et al. (2015) bevestigd wordt. Een succesfactor welke niet expliciet in de 
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wetenschappelijke literatuur vermeld staat is de ondersteuning van een pop-up in het 
patiëntendossier. Door middel van een pop-up worden zorgverleners herinnerd aan het feit dat er 
PROMs uitkomsten bekend zijn.  

Doordat de PROMs nog niet actief besproken wordt brengt dit het risico teweeg dat patiënten mogelijk 
hun motivatie verliezen om de PROMs in te vullen wanneer ze merken dat de uitkomsten niet 
besproken worden. Daarnaast geeft een zorgverlener aan dat het van belang is dat het meetmoment 
van de PROMs aansluit bij het moment dat de patiënt op de poli komt. Howell et al. (2015) bevestigtd 
dit.  

Een barrière voor SDM en het gebruik van PROMs die vermeld wordt door de literatuur en door de 
zorgverleners is tijd. Onduidelijk is nog of het gebruik van de PROMs tijdwinst zal opleveren of dat het 
extra tijd kost. Enerzijds kan de beschikbare tijd efficiënt gebruikt worden doordat er gerichte vragen 
gesteld kunnen worden maar anderzijds kan het extra vragen teweegbrengen omdat er meer 
aandacht gegeven wordt aan de fysieke en mentale klachten van patiënten. 
 

5.4. Hoe kijken zorgverleners aan tegen het gebruik van PROMs ter 
ondersteuning van SDM bij patiënten met kanker en hoe gebruiken ze het in 
de spreekkamer?   

Ondanks dat de PROMs nog niet gebruikt werden in de spreekkamer, hebben alle zorgverleners een 
duidelijk beeld hoe ze de PROMs willen gebruiken. De uitkomsten van de PROMs kunnen gebruikt 
worden als leidraad in het gesprek waardoor er gerichte vragen gesteld kunnen worden. Daarnaast 
hopen de zorgverleners dat het gebruik van PROMs meer openheid creëert waardoor er onderwerpen 
besproken worden die anders onbesproken zouden zijn gebleven. Dit zorgt voor open communicatie 
van zowel de zorgverlener als de patiënt, wat een succesfactor is voor SDM (Müller et al., 2016). 
Open communicatie ondersteunt verschillende competenties die zowel de zorgverlener als de patiënt 
nodig hebben voor goede SDM (Towle & Godolphin, 199) wat vervolgens de fase ‘option talk’ 
ondersteunt in het SDM-proces (Elwyn et al., 2017). Tot slot zal open communicatie de barrière van 
SDM, dat niet alle patiënten mee kunnen beslissen als gevolg van informatie-asymmetrie, verkleind 
worden.  

Uit de resultaten komt naar voren dat de PROMs inzichten zal opleveren die toekomstige 
besluitvorming voor zowel de arts als de patiënt zal beïnvloeden. Er zal inzicht verkregen worden in de 
bijwerkingen en gevolgen op lange termijn waardoor er in de toekomst mogelijk andere keuzen 
gemaakt worden.  
 

5.5. Hoe ervaren patiënten met kanker het gebruik van PROMs ter 
ondersteuning van het besluitvormingsproces over de behandeling?  

In tegenstelling tot de veronderstellingen van de zorgverleners komt uit de resultaten naar voren dat 
geen van de respondenten de vragenlijst te moeilijk vond. Eén patiënt geeft expliciet aan dat de 
vragenlijst te lang was, omdat de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven goed was. De lengte en 
complexiteit van de vragenlijst is een belangrijk succesfactor volgens Howell et al. (2015).  

De verwachting was dat de PROMs de patiënt zou ondersteunen in het vormen van een mening over 
zijn gezondheidstoestand en/of kwaliteit van leven. Dit wordt bevestigd door twee patiënten uit de 
interviews. Beide patiënten geven aan dat de PROMs inzicht geeft in gezondheidstoestand omdat het 
een reflectiemoment creëert, ondanks dat de uitkomsten niet besproken zijn. Dit biedt mogelijk een 
aanvulling op de literatuur omdat in de literatuur enkel gesproken wordt over het feit dat de uitkomsten 
inzicht bieden in gezondheid en kwaliteit van leven, en als zodanig het invullen van de PROMs 
vragenlijsten. Deze patiënten waren beiden vrouwen met borstkanker die klachten hebben ervaren 
tijdens de behandeling. Dit suggereert dat geslacht mogelijk ook een voorspellende factor is voor het 
gebruik en de ervaring over de PROMs, hoewel de aantallen patiënten in dit onderzoek te klein zijn 
om daar een conclusie over te trekken. Voor de overige patiënten leidde de vragenlijst niet tot extra 
inzichten of ondersteuning.  

Mogelijk dat de ervaring over de PROMs verklaard kan worden door het feit dat de 
gezondheidstoestand verschillend was voor de patiënten en ze over verschillende persoonlijke 
vaardigheden beschikten, zoals zichzelf verbaal goed kunnen uiten. Het kan zijn dat de PROMs meer 
toegevoegde waarde heeft voor patiënten waarvan hun gezondheidstoestand en/of kwaliteit van leven 
minder goed is, patiënten die meer waarde hechten aan hun gezondheid, patiënten die het lastig 
vinden om zichzelf te verwoorden of die het belangrijk vinden om controle te houden. In het onderzoek 
van Nguyen et al. (2020) komt ook naar voren dat het gebrek aan relevantie vanuit de patiënt een 
barrière is voor het gebruik van PROMs. Om dit te voorkomen is het belangrijk om patiënten goed te 
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informeren wat het doel is van de PROMs om draagvlak te creëren. Daarnaast is het belangrijk dat 
zorgverleners de uitkomsten gaan bespreken om verlies van motivatie te voorkomen.  

De verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek was dat de PROMs een bijdrage zou leveren in de 
voorbereidingsfase zoals Joseph-Williams et al. (2017) beschreven. Uit de resultaten blijkt dat de 
patiënt geactiveerd wordt om na te denken over de gezondheidstoestand maar niet expliciet over 
wensen en voorkeuren ten aanzien van de behandeling. Volgens Chen et al. (2013) brengen de 
uitkomsten functionele status, kwaliteit van leven, symptomen en persoonlijke ervaringen in kaart. 
Hierin wordt niet vermeld dat het wensen en voorkeuren inzichtelijk maakt. Daarnaast worden er ook 
geen specifieke vragen gesteld over behandelvoorkeuren.       
 

5.6. Conclusie  
Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken welke bijdragen PROMs kunnen leveren ter 
ondersteuning van SDM voor patiënten met kanker. Uit de resultaten komt naar voren dat patiënten 
beperkt SDM ervaren. Daarentegen komt naar voren dat patiënten niet altijd open en eerlijk zijn tegen 
de zorgverlener wat SDM belemmert. De uitkomsten van de PROMs kwantificeert gezondheid en 
kwaliteit van leven, waardoor het inzichtelijk wordt voor betrokkenen. PROMs kunnen daarom zowel 
de de zorgverlener als de patiënt ondersteunen in SDM. De patiënt wordt geactiveerd om informatie te 
delen, wat een belangrijke randvoorwaarde is van SDM. Daarnaast wordt de patiënt beter in staat 
gesteld om eigen keuzen te maken. De uitkomsten leidt voor de patiënt tot extra inzichten en kennis, 
onder andere in de vorm van bemoediging, relativering en signalering. De PROMs versterkt de positie 
van de patiënt binnen SDM binnen alle patiëntrollen. Door de bewustwording en open communicatie 
kan de zorgverlener de zorg beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. Dit leidt tot een betere 
arts-patiëntrelatie wat een belangrijk randvoorwaarde is van SDM.  

Op het gebied van SDM lijkt de PROMs geen grote bijdrage te leveren voor het maken van een 
behandelkeuze. Dit heeft onder andere te maken met dat sommige behandelingen volgens richtlijn 
gegeven worden, maar ook omdat de PROMs voor de patiënt geen inzichten lijkt te geven over 
voorkeuren ten aanzien van de behandeling. Het structureel gebruik van de PROMs kan in de 
toekomst wel de behandelkeuze van de patiënt beïnvloeden, wanneer de kennis over kwaliteit van 
leven en bijwerkingen van behandelingen wordt gebruikt bij het informeren van patiënten.  

De PROMs heeft in de follow-up fase wel een belangrijke bijdrage voor SDM. PROMs lijkt vooral een 
meerwaarde te zijn voor patiënten die klachten ervaren van de ziekte en/of behandeling en/of die het 
lastig vinden om problemen te verwoorden en te bespreken met de arts.  

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het succes van PROMs, is dat de zorgverleners de 
uitkomsten moeten bespreken met de patiënt. Mogelijk dat dit in de toekomst zal leiden tot verlies van 
motivatie van de patiënt. Om dit te voorkomen is het belangrijk om zorgverleners goed te informeren 
over het doel en belang van PROMs ter ondersteuning van SDM en door te motiveren om het te gaan 
gebruiken.  
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6. Discussie  
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat dit onderzoek heeft opgeleverd. Vervolgens wordt er 
gereflecteerd op het onderzoek waarbij de beperkingen besproken worden. Tot slot worden er 
aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek gedaan.   
 
Het gebruik van PROMs in de spreekkamer ter ondersteuning van SDM is nog een relatief nieuw 
fenomeen met mooie intenties en veronderstellingen. De verwachtingen van de geïnterviewde 
zorgverleners sluiten hierbij aan. Uit de resultaten blijkt dat niet voor alle patiënten het een 
toegevoegde waarde is en het is lastig voor zorgverleners om het gebruik in hun routine te krijgen. In 
het empirisch onderzoek zijn verschillende veronderstellingen getoetst en bevestigd. Tot slot stond in 
de voor dit onderzoek bestudeerde literatuur niks vermeld over de subjectieve ervaringen en wensen 
van de patiënt ten aanzien van SDM. Dit onderzoek is een aanvulling op de wetenschappelijke 
literatuur omdat de beleving van de patiënten meegenomen zijn en daaruit blijkt dat patiënten SDM 
beperkt hebben ervaren.  
 

6.1. Beperkingen van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. De PROMs was in de periode van dit onderzoek nog niet 
volledig geïmplementeerd. Enerzijds werd dit veroorzaakt doordat het bekijken van de PROMs 
uitslagen nog geen routine was voor de zorgverleners. Anderzijds hadden nog niet voldoende 
patiënten de PROMs ingevuld waardoor wanneer de zorgverleners naar de PROMs keken, er nog 
geen uitslagen bekend waren.  

De omvang van dit kwalitatieve onderzoek was beperkt. Daarnaast hebben meerdere zorgverleners 
aangegeven dat de patiëntenpopulatie in het AvL niet gelijk is aan de overige populatie. Patiënten zijn 
over het algemeen mondiger en kiezen soms bewust voor het AvL omdat ze op zoek zijn naar andere 
behandelopties. Dit heeft gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de resultaten. Dit betekent dat 
de resultaten van dit onderzoek niet te gebruiken zijn om conclusies te trekken over de gehele 
patiëntenpopulatie, zowel in het AvL als extern.  

Het onderzoek is slechts door een enkele onderzoeker uitgevoerd. Hierdoor kunnen de resultaten 
impliciet beïnvloed zijn door eigen interpretaties en is er geen controle op de betrouwbaarheid. 
Daarnaast is de onderzoeker werkzaam als verpleegkundige in het AvL. Dit kan mogelijk de 
antwoorden van de respondenten beïnvloed hebben ondanks de open en objectieve houding. De 
onderzoeker en de geïnterviewde zorgverleners kenden elkaar niet en de interviews zijn door de 
onderzoeker in burger afgenomen. Tijdens het afnemen van de interviews had de onderzoeker, door 
de meningen en uitspraken die gedeeld werden, niet het idee dat de antwoorden beïnvloed werden 
door de onderzoeker. 

De geïnterviewde zorgverleners zagen patiënten op verschillende momenten in het ziektetraject. Dit 
vertekent mogelijk de resultaten over het gebruik en de verwachtingen van de PROMs ter 
ondersteuning van SDM. Daarentegen was er na drie interviews met zorgverleners al een vorm van 
verzadiging te zien over de voordelen en randvoorwaarden waardoor de resultaten mogelijk 
generaliseerbaar zijn naar de andere zorgverleners in het AvL. Dit vanwege het feit dat de 
zorgverleners in hetzelfde ziekenhuis werken waardoor ze te maken hebben met dezelfde 
werkomstandigheden.  

Voorafgaand aan het benaderen van patiënten is toestemming gevraagd aan de hoofdbehandelaars. 
Niet alle patiënten waren geschikt geacht, bijvoorbeeld door gezondheidstoestand of 
privéomstandigheden. Drie van de vijf voorgedragen respondenten bleken geen of weinig klachten te 
ervaren. Hierdoor is er mogelijk sprake van selectiebias. Daarnaast hadden niet alle patiënten de 
PROMs vragenlijst recent ingevuld. Dit varieerde van twee weken tot twee maanden wat mogelijk 
gezorgd heeft voor recall-bias. 

Eén geïnterviewde patiënt en drie schrijfsters van een publicatie werkten in de zorg. Daarnaast lijken 
de respondenten en auteurs over het algemeen hoog opgeleid. Hierdoor hebben zij andere 
achtergrondinformatie wat mogelijk de ervaringen beïnvloedt. Door de mogelijke bias in 
patiëntenpopulatie in combinatie met klein aantal publicaties en respondenten kunnen de resultaten 
niet gegeneraliseerd worden naar de overige patiëntenpopulatie.  

Het gebruik van patiëntervaringsverhalen gaf in dit onderzoek mooi aan hoe de patiënten het 
besluitvormingsproces ten aanzien van de behandeling van kanker hebben ervaren. Dit zijn 
subjectieve ervaringen die niet door externen zijn beïnvloed. Hieruit kwam naar voren dat bijna alle 
auteurs beperkt SDM hebben ervaren wat een belangrijke waarde is voor dit onderzoek. Een 
beperking hierin is dat geen van de boeken specifiek betrekking hebben op de zorg in het AvL, 
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waardoor de conclusies niet helemaal te generaliseren zijn. Daarnaast zijn de boeken niet allemaal in 
de recentere jaren geschreven waardoor de kans bestaat dat er tussentijd de zorg ten aanzien van 
SDM positief veranderd is.  

  

1.2. Aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek   
In het theoretisch kader staat beschreven dat de lengte van de vragenlijst een barrière kan zijn voor 
de patiënt om de PROMs in te vullen. Dit wordt in de resultaten door een patiënt bevestigd. Volgens 
Geerards et al. (2019) kan ‘computerized adaptive testing’ (CAT) hier een oplossing voor bieden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van algoritme om de vragenlijst aan te passen aan de individuele 
patiënt waarbij de nauwkeurigheid gewaarborgd wordt. Hierdoor wordt het voor de patiënt makkelijker 
om de vragenlijst in te vullen omdat hij korter wordt, of relevanter omdat de vragen ingaan op de 
relevante onderwerpen. In dit onderzoek staat beschreven dat er nog verder onderzoek gedaan moet 
worden naar de precieze relatie tussen de CAT, lengte van de vragenlijst en impact voor de patiënt 
(Geerards et al., 2019). 

Dit onderzoek laat zien dat de PROMs de patiënt niet geheel ondersteunt zoals verwacht op het 
gebied van inzicht krijgen in wensen en voorkeuren ten aanzien van de behandelkeuze. Mogelijk dat 
dit veroorzaakt is doordat de implementatie nog niet voltooid is of doordat de PROMs, op het gebied 
van behandelkeuze, niet de verwachtingen waarmaakt. Daarnaast is het mogelijk dat de PROMs in 
deze vorm niet past bij dit doel omdat er geen aandacht aan wordt besteed. Dit kan opgelost worden 
door vragen in de PROMs op te nemen over de voorkeuren en wensen over de behandelopties.  

Om het gebruik van PROMs aan te laten sluiten aan de workflows van de zorgverlener wordt de 
aanbeveling gedaan om een pop-up functie te ontwikkelen. Hierdoor worden zorgverleners herinnerd 
aan het feit dat er PROMs uitslagen zijn. Dit vergemakkelijkt het proces om het gebruik in hun routine 
te krijgen.  

Uit de resultaten komt naar voren dat patiënten beperkt SDM ervaren. Hier zijn zorgverleners zich 
mogelijk niet van bewust. Door vragen op te nemen in de PROMs over de ervaring van patiënten over 
SDM, kan dit de zorgverleners inzicht geven over de ervaringen van patiënten over SDM. Mogelijk dat 
dit de communicatie tussen de arts en de patiënt bevorderd, wat SDM ten goede komt.   

PROMs uitkomsten bieden voor sommige patiënten inzicht in ervaren gezondheid en/of kwaliteit van 
leven. De opvattingen van patiënten over de toegevoegde waarde varieerde, wat mogelijk verklaard 
kan worden door de gezondheidstoestand en/of kwaliteit van leven en persoonlijke vaardigheden en 
eigenschappen. In vervolgonderzoek kan onderzocht worden voor welke patiëntencategorieën de 
PROMs een specifieke meerwaarde heeft.  

Wanneer de PROMs goed geïmplementeerd is in het AvL kan dit onderzoek herhaald worden. Het 
onderzoek heeft dan als doel om opnieuw de ervaringen van patiënten en zorgverleners uit te vragen 
om aan de hand daarvan aanpassingen te doen in de werkwijzen en de techniek.  

Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op de praktische toepassing van de PROMs ter 
ondersteuning van SDM, namelijk of PROMs tijdwinst oplevert voor SDM of dat het extra tijd kost. 
Afhankelijk hiervan kan de aanbeveling ontstaan dat de consulttijden anders ingericht moeten worden 
om de PROMs goed te kunnen implementeren ter ondersteuning van SDM. In vervolgonderzoek over 
de implementatie van PROMs is het belangrijk om patiëntervaringen mee te nemen omdat dit 
relevante inzichten naar voren brengt. Hierdoor kan de zorg beter afgestemd worden op de behoeften 
van de patiënt. 
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