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Voorwoord 
 
Goh, hier is hij dan. Mijn master thesis.  

Vier jaar geleden begon ik aan mijn avontuur aan de Erasmus Universiteit. Mijn vriend en ik besloten 

toentertijd samen om nog een aantal jaar te investeren in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Mijn 

vriend richtte een tweede bedrijf op, ik startte met de master zorgmanagement. Het plan was om 

drie jaar lang naast mijn baan te studeren, helaas werd dat door de COVID-19 uitbraak een jaar extra. 

Door mijn werk als teamleider in het ziekenhuis was het erg lastig om de thesis te combineren met 

de hectiek die op dat moment ontstond. Ik besloot te stoppen, mij volledig op het werk te focussen 

en de thesis een jaar uit te stellen. Hoe moeilijk die beslissing ook was, achteraf is het de beste 

beslissing geweest die ik had kunnen maken.  

 

Gedurende de periode van het schrijven van deze thesis is me duidelijk geworden dat ik meer een 

manager ben dan een onderzoeker. Toch heb ik veel geleerd wat ik in toekomstige 

managementfuncties goed kan gebruiken. Het duidelijk onderbouwen van je standpunt en het 

houden van een betoog is een competentie die je als manager moet beheersen. Het continu 

bijschaven van je stuk en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat vond ik soms lastig. Ik heb 

tijdens het schrijven vaak de woorden van mijn supervisor Erna geprobeerd voor te houden: “het is 

een proces, dit hoort erbij”. Ook in managementfuncties zal dit terugkomen en zal ik dit moeten 

gebruiken om tot goede resultaten te komen.  

 

Aan deze thesis hebben meerdere mensen een bijdrage geleverd, die ik wil bedanken. Allereerst mijn 

vriend Dick. Zonder jouw support, hulp en schouder was me dit niet gelukt. Ik waardeer het enorm 

hoe we elkaar de ruimte geven om te groeien en tegelijkertijd elkaar daarin ondersteunen en helpen 

waar nodig. Ten tweede wil ik mijn lieve vriendin Nienke bedanken. Dankjewel voor het meerdere 

malen lezen van mijn stukken en mij voorzien van feedback. Het wetenschappelijk schrijven zit mij 

niet in de genen en je hebt me daar ontzettend bij geholpen. Ten derde mijn manager Jurgen en 

collega Pien. Dankjewel voor de kans die ik gekregen heb om mij verder te ontwikkelen. 

Als laatste natuurlijk mijn supervisor Erna. De heldere feedback en suggesties en daarnaast, wanneer 

nodig, opbeurende woorden hebben mij enorm geholpen om de thesis nu afgerond in te kunnen 

leveren. 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Loes Willems  

Juni 2021 
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Samenvatting 

Shared decision making (SDM) is een concept wat de laatste jaren steeds verder ontwikkeld is om de 

relatie tussen arts en patiënt te veranderen en verbeteren. SDM wordt gezien als een middel om de 

patiënt een actievere rol te geven in de besluitvorming waardoor de asymmetrie in informatie en 

macht met de arts verminderd wordt (Charles, Gafni, & Whelan, 1997). Voor patiënten met 

multimorbiditeit in het ziekenhuis lijkt het echter lastig om volwaardig te kunnen deelnemen in het 

besluitvormingsproces.  Patiënten ouder dan 70 jaar met multimorbiditeit zijn vaak onder 

behandeling bij een geriater, welke zorgt voor geïntegreerd aanbod van zorg. Voor patiënten jonger 

dan 70 jaar is deze coördinerende rol niet aanwezig. Zij hebben meerdere een-op-een relaties met 

artsen waardoor zij informatie en adviezen vanuit meerdere kanalen tot zich krijgen.  

 

Om te onderzoeken waar deze patiënten tegenaan lopen en hoe dit verbeterd kan worden is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan voor patiënten jonger dan 70 jaar met 

multimorbiditeit optimale shared decision making gestalte krijgen in het ziekenhuis? 

 

Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van documentanalyse, door middel van 

patiëntervaringsverhalen, en interviews met dialyse patiënten. Deze data is vervolgens geanalyseerd 

door middel van theoretische thematische analyse.  

Een aantal belangrijke resultaten zijn hieruit naar voren gekomen. Allereerst geven patiënten aan 

zich afhankelijk te voelen van de arts door het missen van kennis en expertise. Deze afhankelijke 

positie zorgt er volgens hen voor dat zij zich snel onderdanig opstellen in het besluitvormingsproces. 

Ten tweede denken patiënten onderling verschillend over welke rol zij moeten/willen hebben in de 

besluitvorming en geeft niet iedere arts de ruimte die de patiënt graag wil. Tot slot geven patiënten 

aan nadelen te ervaren ten gevolge van het gefragmenteerde zorgaanbod. Er is weinig onderlinge 

afstemming tussen artsen waardoor zij soms tegenstrijdige adviezen geven. Daarnaast geven 

patiënten aan dat de planning van afspraken afgestemd is op de organisatie van het ziekenhuis in 

plaats van de patiënt. Hierdoor is het voor patiënten lastig om overzicht te houden over alle 

informatie en gaan zij opzoek naar houvast. Dit doen zij onder andere door gebruik van internet, het 

betrekken van naasten en het raadplegen van een vertrouwde arts.  

 

Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat SDM geoptimaliseerd kan worden 

voor deze patiëntencategorie door de zorg in het ziekenhuis meer rondom de patiënt te organiseren. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met welke artsen hij/zij contact heeft en hoe de planning 

van afspraken op elkaar afgestemd kan worden. Daarnaast moet er betere afstemming tussen artsen 
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zijn om de informatie voor de patiënt overzichtelijk te houden. Als de situatie van de patiënt in 

complexiteit toeneemt is het van meerwaarde om een regisseur toe te wijzen die de patiënt 

ondersteunt bij het SDM-proces. Deze aanbevelingen kunnen ervoor zorgen dat onder andere 

therapietrouwheid en patiënttevredenheid verhoogd wordt, zoals SDM beoogd.   
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

In Nederland zien we een hoge prevalentie van chronische aandoeningen. Op 1 januari 2019 had 58% 

van de bevolking één of meerdere chronische aandoeningen, waarvan 32% (bijna 5,5 miljoen 

mensen) twee of meer chronische aandoeningen had (RIVM, 2019). Er wordt dan gesproken van 

multimorbiditeit (Schellevis, 2020). Deze groep wordt onder andere gevormd door kwetsbare 

ouderen, maar ook door mensen die niet tot de categorie kwetsbare ouderen horen. Zo heeft 

bijvoorbeeld binnen de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar bijna 46% meer dan één chronische 

aandoening (RIVM, 2019) (zie bijlage 1 voor verdere specificatie).  

 

Chronisch zieken maken veelvuldig gebruik van ziekenhuiszorg en, als er sprake is van 

multimorbiditeit, binnen het ziekenhuis van diverse specialismen. Ruim 80% van de patiënten met 

multimorbiditeit heeft poliklinisch contact met medisch specialisten en jaarlijks wordt 20% van de 

patiënten met multimorbiditeit opgenomen in het ziekenhuis (Nivel, 2010). Dit hogere zorggebruik 

zorgt voor hogere kosten, maar deze patiëntencategorie heeft vaak ook een langere opnameduur 

wat zorgt voor nog hogere kosten (Westert, Satariano, Schellevis, & Van Den Bos, 2001). Daarnaast 

maken patiënten met multimorbiditeit de gezondheidszorg een stuk complexer doordat er bij deze 

patiënten meerdere behandelaren en professionals tegelijkertijd betrokken zijn. Er is dus intensieve 

afstemming nodig tussen zowel professionals onderling als tussen de professional en de patiënt 

(Westert et al., 2001). 

 

Shared decision making (SDM) krijgt een steeds belangrijkere rol om de intensieve afstemming 

tussen arts en patiënt te bereiken (Van De Bovenkamp, Trappenburg, & Grit, 2010).  

SDM is een concept wat de laatste jaren steeds verder ontwikkeld is om de relatie tussen arts en 

patiënt te veranderen en verbeteren. Er wordt veelvuldig gesproken over een paradigma shift 

waarbij SDM de vervanging is van de paternalistische manier van zorg verlenen, waarbij de 

professional in de lead is en de patiënt een passieve rol heeft. SDM wordt gezien als een middel om 

de patiënt een actievere rol te geven in de besluitvorming waardoor de asymmetrie in informatie en 

macht verminderd wordt (Charles, Gafni, & Whelan, 1997; Moumjid, Gafni, Brémond, & Carrère, 

2007). Dit zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt worden die beter aansluiten bij de situatie en waarden 

van de patiënt, waardoor de uitkomsten van deze keuzes vaak succesvoller zijn. Veronderstelde 

effecten zijn dat het de therapietrouwheid en tevredenheid van de patiënt verhoogt, maar ook dat er 

beter gebruik gemaakt wordt van middelen, waardoor er minder kosten gemaakt worden, en de 

patiëntveiligheid hoger is (Lewis-Barned, 2016). 
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SDM bij chronische patiënten kan binnen de organisatie van het ziekenhuis ingewikkeld zijn doordat 

de zorgprocessen binnen het ziekenhuis met name gericht zijn op acute zorg in plaats van chronische 

zorg. Hierdoor is zorg vaak gespecialiseerd en daardoor versnipperd (McKnee, Merkur, Edwards, & 

Nolte, 2013). Deze patiëntencategorie, met multimorbiditeit, komt door specialisatie in contact met 

verschillende specialisten en professionals, en maken soms zelfs gebruik van zorg van verschillende 

ziekenhuizen. Hierdoor lopen er verschillende behandelopties, -processen en 

besluitvormingsprocessen naast en door elkaar heen. Met SDM wordt beoogd om de patiënt zelf 

keuzes te laten maken en regie te houden, wat bij deze patiëntencategorie ingewikkeld kan zijn 

doordat zij hun informatie op verschillende plekken en tijdstippen moeten verzamelen.  

 

Er zijn in Nederland verschillende initiatieven gaande om SDM in te bedden in het 

besluitvormingsproces binnen de ziekenhuissetting. Echter, in deze projecten is beperkt aandacht 

voor patiënten met multimorbiditeit die jonger zijn dan 70 jaar (Vilans, n.d.; Pel, Hogeling-heirweg, & 

Van, n.d.; Zorginstituut Nederland, 2019; CZ, n.d.). Bij de groep boven 70 jaar, kwetsbare ouderen, is 

in het ziekenhuis vaak de geriater betrokken, welke wordt gezien als de “spin in het web” in de zorg 

rond deze patiënten (KNMG, 2010). De geriater zorgt voor afstemming en een geïntegreerd aanbod 

van ziekenhuiszorg waardoor SDM makkelijker tot stand komt (KNMG, 2010). Voor patiënten onder 

de 70 jaar is er geen zogenoemde “spin in het web” die hiervoor zorgt, terwijl hier ook de noodzaak 

bestaat tot een geïntegreerd aanbod van zorg. Dit leidt tot de vraag hoe SDM vorm krijgt in de 

verschillende besluitvormingsprocessen in ziekenhuizen waar patiënten jonger dan 70 jaar met 

multimorbiditeit mee te maken hebben. Daarnaast rijst vanuit patiëntperspectief de vraag of de 

manier waarop SDM vorm krijgt voldoende is om de patiënt regie te laten ervaren en zelf keuzes te 

laten maken die aansluit bij zijn/haar wensen.  

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om mogelijke verbeteringen op het spoor te komen rondom SDM bij 

patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit in het ziekenhuis. Dit wordt onderzocht door te 

kijken naar wat deze patiënten als bevorderend en belemmerend ervaren rondom dit proces.   

 

1.3 Vraagstelling 

Hoofdvraag:  

Hoe kan voor patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit optimale shared decision making 

gestalte krijgen in het ziekenhuis? 
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Deelvragen: 

1. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren rondom shared decision making? 

2. Wat zijn in het bijzonder aandachtspunten rondom shared decision making bij chronische 

patiënten? 

3. Wat zijn de behoeften van patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit in het contact met 

artsen bij SDM in het ziekenhuis? 

4. Wat ervaren patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit als bevorderend en belemmerend 

rondom SDM in het ziekenhuis? 

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 

De grote groep patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit maakt veelvuldig gebruik van 

ziekenhuiszorg en de verschillende specialismen. Daarnaast hebben zij complexe zorgbehoeften en 

langdurige relaties met zorgverleners. Het is voor uitkomsten van behandelingen en 

patiënttevredenheid van belang dat patiënten actief betrokken worden in de 

besluitvormingsprocessen. Ziekenhuiszorg is echter gespecialiseerd en versnipperd waardoor 

besluitvormingsprocessen vaak langs elkaar lopen. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten met 

multimorbiditeit in het nadeel zijn in het SDM-proces, waardoor gewenste uitkomsten mogelijk niet 

bereikt worden. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat de potentiele bijdragen van SDM 

gerealiseerd kunnen worden bij patiënten met multimorbiditeit. Het is van belang dit te onderzoeken 

om zo beter aan te kunnen sluiten bij deze patiëntencategorie, waardoor patiënten zich betrokken 

voelen en zij inspraak hebben in het besluitvormingsproces. Hierdoor kan bij deze patiënten beter de 

meerwaarde behaald worden die beoogd wordt met SDM.  

 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 

In onderzoeken en literatuur wordt veel aandacht besteed aan SDM bij patiënten met één 

(chronische) aandoening en aan SDM bij kwetsbare ouderen. Wat ontbreekt is kennis over de aanpak 

van SDM bij jongere patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Het hebben van 

multimorbiditeit heeft mogelijk implicaties voor de bestaande SDM-modellen, welke vooral gericht 

zijn op één (chronische) aandoening. Met dit onderzoek wordt getracht om kennis toe te voegen 

over SDM bij patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Shared decision making 

SDM heeft als doel om patiënten meer te betrekken bij hun eigen zorgproces om zo de patiënt 

keuzes te laten maken die beter aansluiten bij hun wensen en ze te versterken in het nemen van 

eigen regie (Van De Bovenkamp et al., 2010). Uit onderzoek komt naar voren dat uitkomsten van 

beslissingen door SDM meer succesvol zijn, wat zich uit in meer therapietrouwheid en 

patiënttevredenheid (Bodenheimer, Wagner, & Grumbach, 2002; Lewis-Barned, 2016). Doordat de 

patiënt een actievere rol in het besluitvormingsproces krijgt is er een betere afstemming tussen de 

patiënt en de arts. Hierdoor is de arts beter op de hoogte van de voorkeuren en prioriteiten van de 

patiënt, terwijl de patiënt beter op de hoogte is van de behandelmogelijkheden en effectiviteit van 

deze mogelijkheden.  

 

2.1.1 Definities van SDM 

Er zijn in de literatuur verschillende definities van SDM te vinden (Charles, Gafni, & Whelan, 1997; 

Elwyn et al., 2012; Légaré et al., 2018) . In deze definities zijn een aantal thema’s te vinden die 

overeenkomen: 1) het vindt plaats tussen tenminste de arts en de patiënt, 2) er wordt informatie 

uitgewisseld en 3) er wordt een keuze gemaakt waar beide partijen een actieve rol in spelen. In dit 

onderzoek wordt de definitie van Légaré et al (2018) als uitgangspunt genomen: “an interdependent,  

interpersonal process in which health professionals, patients and their caregivers relate to and 

influence each other as they collaborate in making decision’s about a patient’s health”. Er wordt voor 

deze definitie gekozen omdat Légaré et al (2018) beschrijft dat het om een interpersoonlijk en 

afhankelijk proces gaat, terwijl bijvoorbeeld in de definitie van Elwyn et al (2012) wordt gesproken 

over een benadering. De definitie van Elwyn et al (2012) is als volgt: “an approach where clinicians 

and patients share the best available evidence when faced with the task of making  

decisions, and where patients are supported to consider options, to achieve informed preferences”.  

De definitie van Légaré et al (2018) is meer allesomvattend doordat zij spreken over een 

interpersoonlijk en afhankelijk proces, wat gaat over de samenhangende stappen die genomen 

worden om bij te dragen aan een einddoel. Deze stappen, en personen die ze nemen, interacteren 

met elkaar waardoor het proces continu veranderlijk is. Een benadering, zoals Elwyn et al (2012) 

beschrijven, is puur een manier van iets aanpakken, wat een meer simplistische uitleg is. Daarnaast 

maken Légaré et al (2018) de naasten onderdeel van de definitie. De naasten worden in dit 

onderzoek als belangrijk gezien omdat ze invloed uit kunnen oefenen op de patiënt en dus diens 

keuze. In de definitie van Elwyn et al (2012) worden de naasten weggelaten.  

De definitie van Légaré et al (2018) sluit het beste aan bij de verwachte complexiteit van SDM bij 
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patiënten met multimorbiditeit, door de interafhankelijke relaties van alle betrokkenen in het 

proces.   

 

2.1.2 Het proces van SDM 

Hoewel in de literatuur uitgebreid wordt omgeschreven wat SDM inhoudt, wordt er weinig aandacht 

gegeven aan hoe dit in de praktijk uit te voeren. De definitie van SDM door Elwyn et al (2012) is 

weliswaar beperkt, echter geven deze auteurs wel concreet weer hoe hier in de praktijk vorm aan 

gegeven kan worden (figuur 2). Volgens dit model is het de taak van de arts om de patiënt van 

informatie te voorzien en te ondersteunen bij het exploreren van de opties en voorkeuren die de 

patiënt heeft. Tegelijkertijd is het de taak van de patiënt om de arts te vertellen welke persoonlijke 

omstandigheden relevant zijn en welke voorkeuren hij/zij heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model bestaat uit drie stappen.  

1. De “choice talk”, deze staat in het teken van het kenbaar maken aan de patiënt dat er 

verschillende behandelmogelijkheden zijn.  

2. De “option talk”, waarbij wordt stil gestaan bij welke opties dit dan precies zijn en wat deze 

inhouden.  

3. De “decision talk”, waarbij de arts ondersteunt bij het onderzoeken van de voorkeuren van de 

patiënt en het maken van een keuze.  

 

Dit model is volgens Elwyn et al (2012) echter slechts de basis voor het SDM-proces. Door wisselende 

achtergronden, voorkeuren en kennis van individuele personen (zowel de arts als de patiënt) is het in 

de realiteit vaak complexer dan in dit model is weergegeven.   

Als deze kanttekening geplaatst wordt in de context van multimorbiditeit is het hele SDM-proces nog 

complexer. Patiënten met multimorbiditeit hebben namelijk niet met één, maar met meerdere 

artsen te maken met ieder hun eigen achtergrond, voorkeuren en kennis. Dit zorgt ervoor dat iedere 

arts zijn/haar SDM-talk op zijn/haar eigen manier invult en met eigen ideeën en adviezen komt. 

Figuur 2 Bron: Elwyn et al. (2012) 
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Daarnaast lopen er bij patiënten met multimorbiditeit verschillende SDM-talks naast en door elkaar 

heen, wat het lastiger maakt om overzicht en regie te houden in dit proces ten opzichte van 

patiënten zonder multimorbiditeit.  

 

2.1.3 Keuzestrategieën 

Waar het model van Elwyn et al (2012) vooral laat zien hoe het SDM-proces door arts en patiënt 

samen doorlopen wordt, gebruiken patiënten zelf vaak nog meer strategieën om daadwerkelijk een 

keuze te maken bij (complexe) gezondheidsproblemen.  

Deze strategieën zijn als volgt: 1) informatie verzamelen over het gezondheidsprobleem, 2) 

beoordelen hoe belangrijk de voor- en nadelen zijn die samenhangen met de beslissing en 3) 

ondersteuning en informatie zoeken bij anderen (zowel behandelend arts als naasten als andere 

patiënten). Deze strategieën zijn ondersteunend aan de strategie om hun eigen waarden te 

verduidelijken en te bepalen wat zij belangrijk vinden (O’Connor et al., 2003).   

Persoonlijke begeleiding van een arts en het hebben van informatiemateriaal zoals video’s en folders 

worden als belangrijke en effectieve hulpmiddelen gezien om een keuze te kunnen maken (O’Connor 

et al., 2003). Het is dus van belang dat de arts in het SDM-proces kan aansluiten bij de strategieën die 

de patiënt hanteert om een keuze te kunnen maken.  

 

2.2 SDM bij patiënten met multimorbiditeit 

Al het voorgaande laat zien dat SDM ingezet kan worden bij het maken van keuzes bij 

gezondheidsproblemen, maar dat dit bij patiënten met multimorbiditeit complex kan zijn. In het 

artikel van Lewis-Barned (2016) wordt ook geschreven over omstandigheden die maken dat SDM 

bemoeilijkt wordt. Naast dat het hebben van meerdere chronische aandoeningen aan bod komt, 

waarbij wordt geschreven over de toenemende complexiteit van de populatie, komt de veelvoud aan 

keuzes die patiënten moeten maken aan bod. Hierbij moeten risico’s en voordelen worden uitgelegd 

door de arts en overzien worden door de patiënt, die in relatie staan tot de keuzes die er zijn. 

Patiënten met multimorbiditeit hebben door de hoeveelheid aan aandoeningen veel keuzes te 

maken over hun gezondheid, waarbij deze keuzes mogelijk ook interacteren met elkaar doordat 

aandoeningen met elkaar kunnen samenhangen. Dit maakt het lastig om dit alles te blijven overzien 

en te begrijpen wat voor consequenties de keuzes hebben. Ook schrijft Lewis-Barned (2016) dat 

fragmentatie van zorg ervoor kan zorgen dat patiënten in het nadeel zijn in het SDM proces. Deze 

fragmentatie zorgt ervoor dat patiënten bij verschillende artsen moeten aankloppen om alle 

informatie te verzamelen die nodig is om een keuze te kunnen maken.  
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2.2.1 SDM bij patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis 

Patiënten met multimorbiditeit maken regelmatig gebruik van ziekenhuiszorg (Nivel, 2010). Uit 

onderzoek komt naar voren dat de huidige organisatie van ziekenhuizen niet ingericht is op de 

keuzes die patiënten met chronische aandoeningen, waaruit multimorbiditeit bijna altijd bestaat, 

moeten maken. Het ziekenhuis is ingericht op de acute setting, wat andere keuzes en 

besluitvormingsprocessen met zich meebrengt (Holman & Lorig, 2010). In een acute setting worden 

keuzes gemaakt die veelal gericht zijn op genezing, terwijl in de chronische setting deze keuzes gaan 

over het reduceren van symptomen of het tegengaan van verdere achteruitgang bij aandoeningen 

die levenslang aanwezig zijn (Watt, 2000). De keuzes zijn hierdoor van controlerende in plaats van 

genezende aard. Daarnaast zijn het keuzes die niet eenmalig zijn maar vaker, soms dagelijks, in het 

leven terugkomen. Doordat een chronische aandoening levenslang aanwezig is, gaan de keuzes niet 

alleen over de aandoening zelf maar ook over de interactie met het dagelijkse leven en daardoor 

over leefstijl (Watt, 2000). Dit alles heeft tot gevolg dat de naasten van belang zijn voor deze 

patiënten en dat de relatie met de arts van langdurige aard is. Er wordt hierdoor een band 

opgebouwd met de arts die als belangrijk wordt gezien door de patiënt (Watt, 2000). 

Daar bovenop zie je bij meerdere chronische aandoeningen dat al deze keuzes ook nog met elkaar 

samenhangen. Ze moeten op elkaar afgestemd worden doordat de aandoeningen en behandelingen 

kunnen interacteren met elkaar. Als dit zich in het ziekenhuis afspeelt krijgt de patiënt te maken met 

fragmentatie van zorg door de manier waarop ziekenhuiszorg is ingericht. Voor kwetsbare ouderen 

met multimorbiditeit komt in het ziekenhuis vaak de geriater in beeld. Deze zorgt onder andere voor 

het overzicht en het tot stand brengen van coördinatie tussen de verschillende specialismen (KNMG, 

2010). Voor jongere patiënten is de geriater niet aan de orde, waardoor deze groep een functionaris 

mist die zorgt voor overzicht en coördinatie. Het is aan de patiënt en alle betrokken individuele 

professionals om hiervoor te zorgen. Als ieder individu hierin niet de rol aanneemt die nodig is, zal 

het lastig zijn om SDM toe te passen bij patiënten met multimorbiditeit. Dit kan ervoor zorgen dat 

patiëntuitkomsten mogelijk niet verbeteren (wat SDM beoogt te doen) of juist verslechteren.  

 

2.3 Decisional conflict 

Doordat patiënten met multimorbiditeit regelmatig gebruik maken van ziekenhuiszorg komen zij veel 

in aanraking met fragmentatie van zorg en daardoor met veel verschillende artsen. Dit zorgt ervoor 

dat patiënten hun informatie bij veel verschillende artsen moeten ophalen om een keuze te kunnen 

maken over hun gezondheid. Daarnaast wordt van deze patiënten herhaaldelijk gevraagd een keuze 

te maken, en staat deze keuze veelal niet los van andere keuzes. Dit kan zorgen voor decisional 

conflict. Decisional conflict wordt gezien als een staat van onzekerheid over welke keuze gemaakt 
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moet worden bij meerdere keuzemogelijkheden. Deze staat van onzekerheid komt voor wanneer er 

voor de patiënt onzekerheid bestaat over de uitkomst van de beslissing en de mogelijke voor- en 

nadelen grote risico’s met zich mee kunnen brengen. Dit wordt versterkt wanneer een patiënt 

afwegingen moet maken in wat hij/zij belangrijk vindt en er spijt kan ontstaan over de positieve 

aspecten van de afgewezen opties (O’Connor, 1995). Iedere arts geeft vanuit zijn eigen visie 

informatie aan de patiënt, waarbij het voor kan komen dat deze visie en informatie niet 

overeenkomen met elkaar. Dit kan tot gevolg hebben dat de patiënt slecht overzicht heeft over de 

opties die er zijn om zo te bepalen wat zij belangrijk vinden. O’Connor (1995) beschrijft dit ook als 

een van de zaken die ervoor zorgen dat patiënten decisional conflict ervaren, het hebben van te 

weinig overzicht over alternatieven en consequenties en het niet duidelijk hebben van waarden.  

Het ervaren van decisional conflict kan tot gevolg hebben dat patiënten keuzes maken die 

uiteindelijk niet voldoende aansluiten bij de wensen van de patiënt, waardoor de uitkomsten van de 

keuzes niet succesvol zijn. Dit kan resulteren in mindere therapietrouwheid en patiënttevredenheid 

(O’Connor, 1993). Terwijl het verbeteren van de uitkomsten van keuzes, waardoor 

therapietrouwheid en patiënttevredenheid toeneemt, juist iets is wat SDM beoogt te doen.   

 

2.4 Conclusies 

Vanuit het bovenstaande theoretisch kader is het mogelijk om sensitizing concepts op te stellen. Met 

deze sensitizing concepts kan richting gegeven worden aan het onderzoek waarbij aandacht besteed 

wordt aan belangrijke kenmerken die bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag een rol kunnen 

spelen (Mortelmans, 2013).  

Centraal staat uiteraard shared decision making. Dit is een term die voor patiënten vaak niet bekend 

is, waardoor er gekeken gaat worden naar de elementen die SDM kenmerkt. Worden patiënten door 

de arts actief betrokken in het besluitvormingsproces en geven ze ruimte voor de punten die de 

patiënt belangrijk acht? Daarnaast wordt er gekeken of dat de patiënt zelf actief deelneemt en hij/zij 

aangeeft wat belangrijk is voor hem/haar. Als laatste wordt gekeken naar hoe dit alles tot stand komt 

als er meerdere artsen betrokken zijn bij de besluitvorming.  

SDM is gericht op het maken van keuzes. Hoe maken patiënten keuzes in bijvoorbeeld 

behandelmogelijkheden en hoe gaan ze om met de hoeveelheid aan informatie die samenhangen 

met deze keuzes. Interessant is om te kijken naar hoe patiënten met multimorbiditeit hiermee 

omgaan bij het contact met meerdere professionals en alle informatie die hieruit voortkomt.  

Een ander belangrijk element waar in het empirisch onderzoek aandacht aan besteed gaat worden is 

coördinatie en onderlinge afstemming. Patiënten met multimorbiditeit zien veel verschillende 

professionals, dat roept de vraag op of er sprake is van de gewenste afstemming tussen de artsen die 
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betrokken zijn. Als dit zo is ontstaat de vraag hoe deze afstemming tot stand is gekomen. Waar gaat 

het goed en waar juist niet?  

Verwacht wordt dat samenhangend met deze context deze patiënten mogelijk veel stress ervaren. 

Als er onvoldoende overzicht en afstemming wordt ervaren door de patiënt, zij daardoor niet weten 

waar ze aan toe zijn en er van hen gevraagd wordt keuzes te maken die passen bij wat zij belangrijk 

vinden kunnen ze decisional conflict ervaren. Er zal gezocht worden of dit leidt tot stress en zo ja, 

hoe patiënten daarmee omgaan.  
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3. Onderzoeksmethode 
 

In dit onderzoek wordt een kwalitatieve onderzoeksstrategie gebruikt. Op deze manier kan er meer 

inzicht verworven worden over hoe patiënten met multimorbiditeit SDM in het ziekenhuis ervaren 

en wat zij nodig hebben om hierin zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren. Het onderzoek is 

exploratief en beschrijvend van aard omdat er gezocht wordt naar inzichten waar nog weinig over 

bekend is (Mortelmans, 2013).  

In dit hoofdstuk wordt verder in gegaan op de respondenten, methoden van dataverzameling, belang 

van patiëntervaringsverhalen als bron, analyse en kwaliteitscriteria. 

 

3.1 Respondenten 

Het onderzoek richt zich op patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit in het ziekenhuis. Er is 

een ziekenhuis geselecteerd wat valt onder de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ). Om 

hier verder richting aan te geven is ervoor gekozen om uit te gaan van een gedeeld kenmerk, 

namelijk patiënten die dialyse ondergaan. De reden dat voor deze patiënten is gekozen is vanwege 

het feit dat deze patiënten vaak naast chronisch nierfalen een (of meerdere) andere chronische 

aandoeningen hebben (Hettinga & Rienks, 2017). Ook heeft het de pragmatische reden van toegang 

voor de onderzoeker tot deze patiëntencategorie in dit ziekenhuis.  

De geselecteerde patiënten zijn allen onder behandeling in hetzelfde ziekenhuis.  

 

3.2 Methode 

Binnen de kwalitatieve onderzoeksstrategie is gebruik gemaakt van twee methoden van 

dataverzameling, namelijk interviews en documentanalyse in de vorm van patiëntervaringsverhalen.  

 

3.2.1 Patiëntervaringsverhalen 

Om dit vraagstuk vanuit patiëntperspectief te onderzoeken worden patiëntervaringsverhalen 

gebruikt. Er wordt binnen dit onderzoek gezocht naar behoeften van patiënten, waardoor dit een 

geschikte bron is. Daarnaast blijkt uit literatuur dat het gebruiken van patiëntervaringsverhalen grote 

meerwaarde kan hebben in kwalitatief onderzoek om zo de kwaliteit van gezondheidszorg te 

verhogen (Condon, 2019). Ze geven namelijk diepte informatie over hoe patiënten de 

gezondheidszorg, contact met specialisten en het dagelijkse leven met een aandoening ervaren. 

Daarnaast leggen ze vast wat ze zien, horen, meemaken en hoe professionals handelen (van de 

Bovenkamp, Platenkamp, & Bal, 2020). Het waardevolle van patiëntervaringsverhalen als bron is dat 

ze inzicht geven in ervaringen die patiënten hebben in het dagelijkse leven zonder dat dit 
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gestructureerd of beïnvloed wordt door onderzoekers, zoals bijvoorbeeld in vragenlijsten of 

interviews kan gebeuren (van de Bovenkamp et al., 2020). 

Het is belangrijk om op te merken dat deze verhalen dus geen pure fictie zijn. Het vormen van deze 

verhalen ontstaat doordat de verteller door het leven heen verwachtingen en overtuigingen heeft 

opgebouwd waarmee hij/zij de wereld ziet en ervaart (Frank, 2013). Dit kan in dit kwalitatief 

onderzoek van meerwaarde zijn omdat binnen dit onderzoek wordt gezocht naar die overtuigingen 

en verwachtingen die mogelijk richting geven aan gewenste verbeteringen. 

 

3.2.2 Documentanalyse 

Om dit vraagstuk vanuit patiëntperspectief te onderzoeken zijn patiëntervaringsverhalen gebruikt.  

Om de patiëntervaringsverhalen te zoeken en selecteren is gebruik gemaakt van de collectie 

patiëntervaringsverhalen die beschikbaar is bij de Erasmus Universiteit. Bij het zoeken naar geschikte 

verhalen is gezocht op de thema’s “multi ziek zijn” en “zorgcoördinatie”. Binnen dit thema zijn negen 

publicaties geselecteerd die op basis van de beschreven informatie leken te voldoen aan de 

onderzoeksvraag. Een van de verhalen is afgevallen doordat deze te gedateerd is (1974), daarna zijn 

er bij het lezen nog drie verhalen afgevallen die niet voldeden. In deze publicaties kwam 

onvoldoende naar voren dat en hoe patiënten omgaan met keuzes maken in het ziekenhuis. Ook is er 

gezocht binnen de categorie “aandoeningen”, waarbij gezocht is binnen de onderwerpen 

“nierdialyse”, “niertransplantatie” en “nieraandoeningen”. Helaas was er binnen deze categorie geen 

enkele geschikte publicatie te vinden. Er wordt in deze publicaties onvoldoende aandacht besteed 

aan multimorbiditeit en SDM in relatie tot verschillende specialisten. Hierdoor zijn er in totaal zes 

geschikte verhalen over gebleven die gelezen en geanalyseerd zijn.  

 

In deze ervaringsverhalen is gezocht naar passages waarin tot uiting komt hoe patiënten met 

multimorbiditeit de communicatie en afstemming met verschillende professionals in het ziekenhuis 

ervaren. Daarnaast is gezocht naar passages waarin tot uiting komt hoe patiënten met 

multimorbiditeit omgaan met de hoeveelheid aan informatie die ze tot zich krijgen, hoe ze zelf op 

zoek gaan naar informatie, en hoe ze de daarbij behorende keuzes waarderen en maken.  

 

3.2.3 Interviews 

Patiëntervaringsverhalen geven inzicht in gedachten van patiënten zonder invloed van de 

onderzoeker, er is echter niet de mogelijkheid om op bepaalde thema’s verder door te vragen. Om 

verdere diepgang te kunnen creëren is dit wel noodzakelijk. Ter aanvulling op de 

patiëntervaringsverhalen zijn daarom interviews afgenomen met patiënten jonger dan 70 jaar die 
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dialyseren en daarnaast onder behandeling zijn bij meer specialisten in het ziekenhuis.  

Voor het afnemen van de interviews zijn acht patiënten van de dialyse afdeling geselecteerd.  De 

volgende in- en exclusiecriteria zijn opgesteld: 

 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Jonger dan 70 jaar Ouder dan 70 jaar 

Chronisch nierfalen (dialyse afhankelijk) Mentale problemen 

Meer dan een chronische aandoening Bewindvoering 

Onder behandeling in het ziekenhuis voor deze 

aandoeningen 

 

Tabel 1 in- en exclusiecriteria 

 

Het selecteren van de patiënten is samen met een van de zorgcoördinatoren van deze afdeling 

gedaan, om zo patiënten die aan een van de exclusiecriteria voldoen, te kunnen excluderen. De 

zorgcoördinator kon eveneens aangeven welke patiënten daarnaast ook andere aandoeningen 

hebben. Ook heeft de zorgcoördinator ondersteund bij het benaderen van de patiënten.  

Na het selecteren van de patiënten zijn de patiënten benaderd door de zorgcoördinator, 

ondersteund met een patiënten informatiebrief (bijlage 2). Voor de interviews is een moment 

ingepland aansluitend aan de dialyse om de belasting voor de patiënt zo laag mogelijk te houden. De 

gesprekken duurden ongeveer 30 minuten. 

De interviews waren semigestructureerd en zijn gehouden aan de hand van een topic lijst (zie bijlage 

3). Er is gekozen voor semigestructureerd omdat zo de onderwerpen uit de literatuur en 

patiëntervaringsverhalen die van belang worden gezien aan bod komen, maar er wel genoeg ruimte 

is om overige onderwerpen aan bod te laten komen, of in te gaan op onderwerpen die door de 

patiënt benoemd worden. De topiclijst is opgesteld aan de hand van het theoretisch kader en 

passages uit de patiëntervaringsverhalen. Tijdens het afnemen van de interviews is de topiclijst nog 

wat bijgewerkt om onderwerpen die bij eerdere interviews naar voren kwamen bij andere patiënten 

ook te kunnen bevragen. De deelnemende patiënten hebben allen na het lezen van de patiënten 

informatiebrief en mondelinge toelichting door de onderzoeker een toestemmingsformulier 

ondertekend (bijlage 4). 

Alle interviews zijn met toestemming opgenomen en daarna getranscribeerd. In het onderzoek 

wordt rekening gehouden met anonimiteit waardoor de respondenten een cijfercode zijn 

toebedeeld.  
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3.3 Analyseren 

Voor het analyseren van de patiëntervaringsverhalen en interviews is er gebruik gemaakt van 

thematische analyse (Braun & Clarke, 2006). Thematische analyse is een methode voor het 

identificeren, analyseren en rapporteren van patronen en thema’s in data (Braun & Clarke, 2006). 

Binnen deze vorm wordt specifiek gekozen voor theoretische thematische analyse. Hierbij zijn de 

concepten die in het theoretisch kader zijn uitgewerkt omgezet in sensitizing concepts. Deze 

sensitizing concepts geven richting bij het lezen en coderen van de publicaties. Ook bij het houden 

van de interviews en coderen van de transcripten zijn de sensitizing concepts gebruikt. Hierdoor is 

het onderzoek deductief van aard (Verhoeven, 2020).  

Na het lezen van de patiëntervaringsverhalen zijn de geselecteerde passages gecodeerd met behulp 

van Atlas.ti. Er zijn op voorhand coderingen opgesteld aan de hand van de sensitizing concepts, maar 

er is ook open gestaan voor nieuwe coderingen of aanpassing van de coderingen. Dat houdt in dat er 

axiaal en selectief gecodeerd is (Mortelmans, 2013). 

Voor het analyseren van de interviews is verder gewerkt met deze methode en zijn de coderingen 

verder aangevuld met inzichten uit de patiëntervaringsverhalen. Daarna zijn de transcripten ook in 

Atlas.ti gecodeerd. Nadat alle publicaties en interviews gecodeerd zijn is er gekeken naar het 

groeperen van coderingen waar mogelijk overlap in zit, om zo overzicht te creëren in de belangrijkste 

thema’s en dus uitkomsten (Verhoeven, 2020) 

 

3.4 Kwaliteitscriteria 

3.4.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek ligt iets ingewikkelder dan binnen kwantitatief onderzoek. 

Binnen kwantitatief onderzoek betekent het dat wanneer het onderzoek herhaald zou worden, er tot 

dezelfde bevindingen en conclusies gekomen zal worden (Mortelmans, 2013). Binnen kwalitatief 

onderzoek is dat lastig omdat de realiteit sociaal geconstrueerd is en evolueert. Daarnaast zijn de 

resultaten aan interpretatie van de onderzoeker onderhevig (Mortelmans, 2013).  

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe betrouwbaarheid. Om de interne 

betrouwbaarheid te vergroten zijn de transcripten en coderingen inzichtelijk gemaakt voor anderen. 

De externe betrouwbaarheid is vergroot door alle stappen en keuzes die genomen zijn in het 

onderzoek duidelijk te documenteren en zelfreflectie toe te passen op de rol van de onderzoeker en 

diens visie. Om betrouwbaarheid te waarborgen is ook het gebruik van ervaringsverhalen in de vorm 

van publicaties van meerwaarde. De publicaties zijn altijd beschikbaar en veranderen niet van 

inhoud.  
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3.4.2 Validiteit 

Validiteit houdt in dat daadwerkelijk gemeten wordt wat men beoogt te meten (Mortelmans, 2013).  

Om de interne validiteit (geloofwaardigheid) van het onderzoek te waarborgen wordt gebruik 

gemaakt van datatriangulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie soorten databronnen, namelijk 

literatuur, patiëntervaringsverhalen en interviews.  

Om externe validiteit (generaliseerbaarheid) te vergroten is er gebruik gemaakt van 

ervaringsverhalen in combinatie met interviews. Als in (bijna) alle ervaringsverhalen, waar tijdens het 

schrijven geen invloed was van een onderzoeker, op onderdelen hetzelfde beeld naar voren komt en 

deze daarna in de interviews ook naar voren komt, kun je spreken van generaliseerbaar. Daarnaast is 

ervoor gekozen om voor de interviews patiënten te selecteren die allen dialyse ondergaan. Deze 

patiëntencategorie staat erom bekend vaak aan multimorbiditeit te lijden (Hettinga & Rienks, 2017), 

waardoor het waarschijnlijk is dat deze groep een representatieve afspiegeling van de populatie is.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van het empirisch onderzoek op basis van 6 

publicaties van patiëntervaringsverhalen en 8 interviews met patiënten.   

 

Nr Titel Jaartal Auteur 

1. De kwetsbare patiënt 2014 Paul Goderis 

2. Gevangen in de zorgketen 2011 Walter Stolz 

3. Mijn stoma en ik 2013 Peter Knijnenburg 

4. Leven, vechten en doorzetten met een schaduw 2012 Antoinette de Kok 

5. Borstkanker, een persoonlijke zoektocht 2019 Jenny Oude Egberink 

6. De medische maffia 2010 Bram Starre 

Tabel 2 gebruikte publicaties patiëntervaringsverhalen 

 

Respondent Leeftijd Geslacht 

1 68 M 

2 63 V 

3 53 M 

4 65 V 

5 39 V 

6 63 V 

7 54 M 

8 57 M 

Tabel 3 karakteristieken respondenten interviews 

 

4.1 Arts-patiënt relatie 

Patiënten vertellen dat zij de rol die de patiënt heeft in de arts-patiënt relatie ervaren als een 

afhankelijke en kwetsbare rol. Ze voelen zich afhankelijk van de arts door het verschil in kennis en 

expertise. Zonder deze kennis en expertise is het voor de patiënt niet mogelijk om een goede 

afweging te maken. Daarnaast geven patiënten aan dat de arts degene is die besluit of een 

behandeling al dan niet start, waardoor de patiënt ook hierin afhankelijk is. Ze geven aan zich door 

hun gevoel van afhankelijkheid en kwetsbaarheid soms onderdanig op te stellen in de relatie. 
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Er moet niet onderschat worden hoe afhankelijk de patiënt zich voelt van de dokters en andere 

ziekenhuismedewerkers. – Goderis 2014, p. 42 –  

 

De arts is de dominante partij en kan zich, gezien zijn expertise en de afhankelijkheid van de patiënt 

hiervan, meer permitteren als dit hem uitkomt. De kwetsbaarheid van de patiënt brengt met zich 

mee dat hij zich eerder onderdanig opstelt. De patiënt is afhankelijk. Arts en ziekenhuis bevinden zich 

hierdoor in een machtige positie. Dat wil nog niet zeggen dat zij deze macht bewust gebruiken. Maar 

onbewust en impliciet speelt dit mee in het gedrag van professionals. – Goderis 2014, p. 90 – 

 
Patiënten geven aan het belangrijk te vinden om zich gehoord en gezien te voelen door de arts. Zij 

zijn zich bewust van de afhankelijke positie die zij hebben en vinden het belangrijk dat hun hulpvraag 

centraal staat. Zij willen niet het gevoel hebben de zoveelste patiënt te zijn. Als zij zich gehoord en 

gezien voelen, zorgt dit ervoor dat zij vertrouwen hebben in de arts en ontstaat het gevoel dat ze in 

goede handen zijn.  

 

Het eerste contact ervaar ik als prettig. Zijn manier van optreden doet mijn wantrouwen tegen de 

medische wereld afnemen. Ik heb niet het gevoel als een nummer behandeld te worden, maar als 

een mens. – Oude Egbrink 2019, p. 24 –  

 

Patiënten geven aan het belangrijk te vinden dat zij vertrouwen hebben in hun arts. Wat grotendeels 

bijdraagt aan dit vertrouwen is dat de arts open en eerlijk communiceert. Als de patiënt het gevoel 

heeft dat de arts transparant is over alle informatie die met het ziekteproces te maken heeft, groeit 

het vertrouwen en zullen zij zelf ook eerder open en eerlijk zijn in het gesprek met de arts.  

 

Je kunt het beste gewoon eerlijk tegen mij zijn. Ga niet achteraf liggen van ja ik heb toen dit of zo. 

Gewoon transparant en klaar. Geen poespas. – Respondent 3 – 

 

Hoe is het te verklaren dat ik maar met drie van de veertien artsen die bij mijn behandeling 

betrokken waren, een echte vertrouwensrelatie kon opbouwen om open over kansen, risico’s en 

fouten te overleggen? – Stolz 2011, p. 9 –  

 

4.2 Inbreng patiënt in besluitvorming 

Uit de resultaten komt naar voren dat patiënten verschillend denken over welke rol zij volgens hen 

zouden moeten hebben in het besluitvormingsproces. Zo zijn er patiënten die vinden dat de rol van 

de arts leidend is. Deze patiënten vinden de paternalistische manier van zorg verlenen prettig en 
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willen graag volgen wat de arts hen adviseert. Tegelijkertijd zijn er patiënten die aangeven actief 

betrokken te willen worden in het besluitvormingsproces. Zij geven aan onderdeel te willen zijn van 

de gesprekken waarin zij aan kunnen geven wat ze belangrijk vinden, om zodoende samen met de 

arts keuzes te maken over hun gezondheid.  

 

Ik volg wat de dokter zegt dat moet gebeuren, ik luister naar hun. Dan maak ik me klaar om dat te 

gaan doen. – Respondent 4 –  

 

Waarom niet even ruggespraak met degene die met de betreffende chirurg gaat praten, de patiënt 

dus! –  Knijnenburg 2013, p. 64 –  

 

Maar ik wist zelf waar het vandaan kwam, ik was over mijn grenzen gegaan. En dat heb ik besproken 

met de neuroloog hier, en toen hebben we samen besloten om de medicatie te stoppen. Ja dat is 

gewoon prettig. – Respondent 5 –  

 

Patiënten die aangeven het belangrijk te vinden om actief betrokken te worden in het 

besluitvormingsproces, vertellen dat artsen de patiënt niet altijd deze ruimte geven. Zij geven aan 

dat artsen vooral met elkaar praten, in of zonder bijzijn van de patiënt, en dat de patiënt niet 

betrokken wordt in het gesprek. Er is hierdoor minder of geen ruimte voor de patiënt om deel te 

nemen aan het gesprek, vragen te stellen en aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt.  

 

Zijn reactie is onprettig. Hij praat ‘over ons heen’ met de co-assistent. Over ons en zonder ons. We 

moeten ons er vooral niet mee bemoeien. Allemaal lekenpraat. – Starre 2010, p. 52 –  

 

Schroom niet om welke vraag dan ook te stellen. Het voorkomt dat men OVER je praat terwijl men 

MET je moet praten. – Knijnenburg 2013, p. 115 –  

 

4.3 Gefragmenteerd zorgaanbod 

Uit de resultaten komen een aantal thema’s rondom gefragmenteerd zorgaanbod in het ziekenhuis 

naar voren. Deze thema’s zullen hieronder nader besproken worden.  

 

4.3.1 Informatievoorziening en onderlinge afstemming 

Patiënten met meerdere aandoeningen geven aan dat in het ziekenhuis veel artsen betrokken zijn bij 

hun behandeling(en). Ze ervaren dat iedere arts vanuit zijn/haar eigen specialisatie en werkwijze 
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kennis en informatie deelt met de patiënt. Daarna is het aan de patiënt om deze informatie te 

bundelen, te begrijpen wat de impact van dit alles is en voor zichzelf te bepalen wat ze belangrijk 

vinden.  

 

Omdat mijn behandelaar wisselde al naargelang de afdeling waar ik op een bepaald moment onder 

viel, was ik ook wat betreft informatievoorziening afhankelijk van de werkwijze van deze 

behandelaar. – Goderis 2014, p. 145 –  

 

Daarnaast komt het volgens de ondervraagde patiënten ook voor dat een arts de patiënt doorstuurt 

naar een andere arts zonder dat daar een goede informatieoverdracht plaats vindt. Hierdoor is de 

arts niet voldoende op de hoogte van het dossier van de patiënt of van de behandelvraag die speelt 

op dat moment. De patiënt moet zelf dan goed op de hoogte zijn van zijn/haar eigen dossier om de 

arts in te kunnen lichten en sturing te geven aan het consult. 

Tegelijkertijd komt het voor dat informatie of advies wordt gegeven aan de patiënt vanuit het eigen 

specialisme gericht op die specifieke aandoening, zonder afstemming te zoeken met andere 

specialisten die bij de patiënt betrokken zijn. De adviezen die gegeven worden kunnen mogelijk wel 

interacteren met elkaar, waardoor het aan de patiënt zelf is om te overzien hoe al deze informatie en 

adviezen samenhangen met elkaar en wat de gevolgen hiervan zijn voor de patiënt.  

 

Ik denk dat ze beter de dossiers moeten lezen. En weten waar ze het over hebben dan. Kijk, als je 

door de ene specialist naar de andere doorgestuurd wordt en degene waar je naar doorgestuurd 

wordt niet weet waar het over gaat, ja dan ben je verkeerd bezig denk ik. – Respondent 1 –  

 

Maar de overleggen bijvoorbeeld van de cardiologie naar de interne geneeskunde. Waardeloos. Er 

was nul komma nul contact. Terwijl dit wel allemaal met elkaar samenhangt, want ik heb één lijf 

 – Respondent 7 –  

 

4.3.2 Tegenstrijdige opvattingen 

Patiënten geven aan dat zij, door het contact met meerdere artsen, ervaren dat artsen verschillende 

opvattingen kunnen hebben over wat de beste keuze is voor de patiënt. Artsen delen hierbij 

adviezen die niet in lijn liggen met elkaar of elkaar zelfs volledig tegen spreken. Patiënten geven aan 

dit verwarrend te vinden. De kennis en expertise van de arts heeft de patiënt nodig om een afweging 

te kunnen maken in wat zij belangrijk vinden en de daarbij behorende keuzes te maken. Het krijgen 

van tegenstrijdige adviezen kan dit bemoeilijken.  
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I: Heeft u dan ooit meegemaakt dat de ene dokter het een zegt en een andere dokter een ander 

advies geeft? 

P: Ja dat is wel eens voorgekomen. Dat was bij de neuroloog en de nefroloog ook zo namelijk. Ze 

dachten in het begin ook anders over de transplantatie. Of het nu wel slim was om dat te doen in 

mijn geval. Dat vond ik wel verwarrend. Want beide adviezen begreep ik wel, maar ik moest daar dan 

toch een keuze in maken. – Respondent 5 –  

 

In het begin dat ik ziek werd dat de ene dokter een tabletje start en de andere dokter dan weer vindt 

dat dat beter een ander tabletje kan zijn. Dat is wel frustrerend. Dan weet je niet waar je aan toe 

bent en je bent al zo onzeker omdat je ziek aan het worden bent. Dan heb je wel nodig dat je weet 

waar je aan toe bent. Dan zou het wel helpen als er een soort bespreking over jou als patiënt is zodat 

de dokters op een lijn zitten over wat het beste is. Dat maakt het ook makkelijker om voor jezelf te 

bepalen wat je graag wil of belangrijk vindt. Anders is het zo’n brij aan informatie dat je het op een 

gegeven moment niet meer weet. – Respondent 6 –  

 

4.3.3 Organisatie op basis van aandoening 

Patiënten geven aan verschillende nadelen te ervaren ten gevolge van de manier waarop het 

ziekenhuis is georganiseerd, namelijk op basis van aandoeningen/specialisme. De onderlinge 

afstemming en mogelijk tegenstrijdige opvattingen zijn hier onderdeel van, maar ook geven 

patiënten aan niet het gevoel te hebben dat zij als patiënt met hun hulpvraag centraal staan. 

Patiënten vertellen dat dit gevoel ontstaat doordat men van de ene afdeling en arts naar de andere 

afdeling en arts wordt gestuurd en alles georganiseerd is rondom het specialisme in plaats van 

rondom de patiënt.  

 

De zorg wordt niet georganiseerd rondom de patiënt maar rond de diverse afdelingen en 

specialismen. Voor ieder onderzoek en iedere behandeling werd ik verwezen naar een 

gespecialiseerde afdeling en bij deze rondgang kreeg ik als patiënt telkens te maken met andere 

onderzoekers en behandelaars. – Goderis 2014, p. 87 – 

 

Naast de nadelen die patiënten noemen door de gespecialiseerde manier van werken, noemen 

patiënten ook een voordeel hiervan. Volgens hen hebben artsen door hun gespecialiseerde manier 

van werken namelijk een grote hoeveelheid kennis over hun specialisme. Dit wordt als belangrijk 

gezien door patiënten.   
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Want je kunt nooit van alles weten, je kunt vanalles een beetje weten. Maar van een ding kun je heel 

veel weten. Dus ik denk wel dat daar heel veel voordelen aan zitten. – Respondent 5 –  

 

Ja ieder zijn eigen tak van sport he, vind ik. Daar blijf ik ook bij. Tuurlijk zijn erbij die meerdere 

facetten van de gezondheidszorg kennen, laten we het zo zeggen. Maar goed, ik ben zelf ook van; 

schoenmaker blijf bij je leest. Waar je goed op afgestudeerd bent, daar moet je ook bij blijven. En 

niet iets anders. – Respondent 7 –  

 

4.3.4 Planning 

Patiënten geven aan dat de afspraken bij verschillende specialismen in het ziekenhuis vaak niet op 

elkaar afgestemd zijn. Hierbij noemen zij twee nadelen. Ten eerste geven zij aan dat zij hierdoor 

herhaaldelijk terug moeten komen naar het ziekenhuis. Alleen als de patiënt hier actief zelf naar 

vraagt, worden afspraken afgestemd en samen gepland. Patiënten vertellen het vervelend te vinden 

dat het ziekenhuis leidend is in het maken van afspraken en dat er te weinig naar de situatie van de 

patiënt gekeken wordt en gekeken wordt wat voor hem/haar passend is.  

 

Voor jou worden afspraken gemaakt. Dat gaat allemaal erg snel, of het je uitkomt, is niet aan de 

orde. Je bent op dat moment een cliënt. – Knijnenburg 2013, p. 15 –  

 

Ja dat gebeurt regelmatig. En dan bel ik, en gaan ze het verzetten. En dan vervolgens naar een tijd 

dat ik ook weer niet kan. Dan moet ik bijvoorbeeld naar [ziekenhuis x], dan moet ik naar de longarts. 

Kan dat niet hier? Dan heb ik alles liever hier. Ik moest voor een hartfilmpje, moest ik ook naar 

[ziekenhuis x]. Terwijl dat hier ook makkelijk kan. Nee dat moest dan omdat de obesitasclub, die 

huist in [ziekenhuis x]. Die doen alle onderzoeken daar. Dus dan moet ik weer daar naartoe. En dan 

zetten ze de afspraak om 1 uur 's middags op een dialyse dag, dat haal ik natuurlijk niet.  

– Respondent 1 –  

 

Ten tweede vertellen patiënten dat door het gebrek aan afstemming in afspraken het lastig is om 

overzicht te houden over alle informatie die zij krijgen in de verschillende afspraken. Afspraken van 

verschillende specialismen worden door het gebrek aan afstemming vaak over een langere periode, 

gespreid van elkaar, gepland. De patiënt geeft aan hierdoor alle informatie over een brede 

tijdsspanne te moeten kunnen onthouden, alle informatie aan elkaar koppelen en vervolgens 

afwegingen maken om uiteindelijk tot een besluit te komen.  
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P: Want doordat het op elkaar afgestemd is zit je veel beter in je verhaal. Kijk als ik bij de anesthesie 

ben geweest, of andersom en ik ga naar de chirurgie. Dat maakt het makkelijker. 

(…) Het is op een hoop, het is wel veel informatie op zo'n dag maar je kunt veel beter de verhalen 

aan elkaar koppelen en het overzicht houden. Als het op elkaar aangesloten is.  

– Respondent 7 –  

 

4.4 Verwarring en zoeken naar houvast 

Patiënten geven aan dat zij door de gespecialiseerde manier van werken stress en verwarring 

ervaren. Er worden soms tegenstrijdige informatie en adviezen gegeven over wat het beste is en 

informatie is vaak over lange tijd gespreid. Patiënten vinden het hierdoor lastig om overzicht te 

bewaren, te bepalen wat zij belangrijk vinden en keuzes te maken over hun gezondheid.   

 

Er komt zoveel informatie op je af, en ze zeggen ook niet altijd hetzelfde. Dan is de ene dokter een 

tabletje gestart, en dat vindt de andere dokter dat dat beter een ander tabletje kan zijn. Dan weet je 

op een gegeven moment ook niet meer wat je moet doen en wat nu het belangrijkste is.  

– Respondent 6 –  

 

Het klonk ons als muziek in de oren, maar.. ook doodeng. Want wie zei ons wie gelijk had? De 

kinderarts of de andere? – Starre 2010, p. 26 –  

 

Patiënten gaan verschillend om met deze verwarring. Sommige patiënten trekken zich terug en 

nemen geen beslissing meer. Deze groep patiënten gaat zelf dingen uitzoeken of nemen een 

afwachtende houding aan.  

 

Nee dan doe ik niks meer. Dan stop ik overal mee. Dan ga ik het zelf wel uitvogelen.  

– Respondent 7 –  

 

Meestal doe ik dan niets. Ik neem een pauze, dan doe ik niks meer. – Respondent 8 – 

 

Echter de meeste patiënten gaan opzoek naar een vorm van houvast. In het zoeken van houvast 

geven patiënten aan verschillende hulpmiddelen te gebruiken, deze worden hieronder beschreven.   
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4.4.1 Naasten 

Wat patiënten vooral aangeven te doen bij het zoeken naar houvast, is het betrekken van naasten in 

de besluitvorming. Naasten worden door deze patiënten als belangrijk aangemerkt. Zo nemen 

patiënten hun naasten vaak mee naar afspraken bij de arts. Naasten ondersteunen dan onder andere 

bij het bundelen en onthouden van alle informatie die door de verschillende specialisten gegeven 

wordt. Daarnaast overlegt de patiënt met dienst naasten over alle voor- en nadelen van de 

behandelkeuzes die er zijn. Deze afwegingen worden meegenomen in het maken van een keuze.  

 

Ja die [zijn vrouw] gaat altijd mee. Omdat je met twee altijd meer hoort dan alleen. – Respondent 1 – 

 

(…) En ik heb natuurlijk heel uitgebreid overlegd met mijn man. Wat zijn de voor- en nadelen van 

allebei de keuzes, en wat zijn de risico's. – Respondent 5 –  

 

4.4.2 Internet 

Het gebruik van internet is voor sommige patiënten een vorm om houvast te zoeken. Deze patiënten 

geven aan hier onder andere informatie uit te halen over welke behandelmogelijkheden er zijn. Deze 

informatie gebruiken ze in het nemen van een beslissing. Er zijn echter ook patiënten die aangeven 

dit juist niet te doen omdat men bang is voor de mogelijke negatieve informatie die hier te lezen is.  

 

Ja ik ga zeker uitzoeken op internet wat de mogelijkheden zijn. – Respondent 1 –  

 

Nouja ik doe wel ook zelf informatie zoeken, maar dat heb ik deze keer bewust niet gedaan. Bij mijn 

vader wel, maar bij mezelf niet. Omdat ik heel erg bang was dat ik negatieve dingen zou lezen. Wat 

me dan ook negatief zou beïnvloeden. – Respondent 2 –  

 

4.4.3 Raadplegen vertrouwde arts 

Een andere houvast die patiënten noemen om met verwarring en stress rondom informatie om te 

gaan, is het raadplegen van de arts in wie zij het meeste vertrouwen hebben. Dit is niet per definitie 

de arts die verantwoordelijk is voor dat specifieke gedeelte van de behandeling. Deze arts wordt 

geraadpleegd voor informatie en adviezen. In paragraaf 4.1 wordt al stil gestaan bij welke redenen 

patiënten aangeven om vertrouwen te hebben in een arts.  

 

Ik heb al meerdere malen op het punt gestaan om mijn verpleegkundige F in Antwerpen te mailen, 

zodat ze wellicht aan prof M kan vragen of dit met de Ascal te maken kan hebben. Anderzijds ben ik 
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van mening dat ik mijn cva-verpleegkundige moet contacteren, want prof M heeft het niet 

voorgeschreven, dat heeft mijn neuroloog gedaan. Maar toch heb ik meer vertrouwen in prof M dan 

in ieder ander. –  de Kok 2012, p. 63 –  

 

Morgen weer een dagje ziekenhuis, maar dan in Antwerpen bij de vertrouwde dokter M. Ik zal blij 

zijn als ik hem gesproken heb over alles wat ik heb meegemaakt. Hij is toch mijn dokter en alleen in 

hem heb ik eigenlijk vertrouwen! – de Kok 2012, p. 23 – 

 

Ja je gaat dan [bij het krijgen van tegenstrijdige adviezen] toch af op het advies van de dokter die je 

het meest vertrouwd, en waarvan je denkt dat die het meeste verstand ervan heeft.  

– Respondent 5 –  

 

4.4.4 Regisseur 

Een laatste manier van houvast voor patiënten is een centraal aanspreekpunt of regisseur. Vooral 

patiënten uit de ervaringsverhalen geven aan dat een regisseur hen zou kunnen helpen bij het 

overzien van alle informatie die gegeven wordt, begrijpen hoe dit met elkaar samenhangt en hen 

ondersteunen bij het maken van de juiste behandelkeuze. De geïnterviewde patiënten spreken deze 

behoefte minder duidelijk uit of vertellen deze behoefte niet te hebben.  

 

Ik heb dit verhaal geschreven om duidelijk te maken dat patiënten met complexe aandoeningen een 

vertrouwenspersoon nodig hebben die hen als gids door de wereld van de gezondheidszorg 

begeleidt en het werk van de betrokken instanties en zorgverleners coördineert. In goede 

ziekenhuizen in de VS of Duitsland is het gebruikelijk dat een arts of een ervaren verpleegkundige 

deze rol (casemanager) op zich neemt. Hier in Nederland is dat nog niet gebruikelijk. Hier zijn de 

meeste specialisten en poliklinieken op de eigen onafhankelijkheid bedacht. – Stolz 2011, p. 7 –  

 

Nee dat heb ik eigenlijk niet nodig. – Respondent 3 – 

 

Nee want die [coördinator] heb je wel in principe, want net als met de transplantatie blijf ik toch 

allemaal bij de nefroloog in plaats van de neuroloog. – Respondent 5 – 

 

De geïnterviewde patiënten geven aan dat zij deze behoefte minder ervaren doordat zij allen al 

langer aan multimorbiditeit lijden. Als patiënten terugkijken naar toen ze net ziek werden, ervaarden 

zij de behoefte aan een regisseur in die tijd sterker dan nu. Zij hebben naar eigen zeggen door de 
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jaren heen veel ervaring op gedaan over hun ziektes, hebben meer kennis ontwikkeld en weten beter 

wat ze zelf willen. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker keuzes maken over hun behandeling.  

 

I: Er zit dus echt een verschil tussen nu en tussen toen je net ziek werd?  

P: Ja klopt. Nu weet je zelf ook veel beter hoe het zit dus ben je wat minder afhankelijk van de artsen 

dan dat je dat in het begin bent. – Respondent 6 – 

 

In het begin was dat [meerdere aandoeningen] inderdaad heel lastig. Er komt zoveel informatie van 

zoveel verschillende dokters, dat je toch voor je gevoel overgeleverd bent aan anderen omdat je het 

zelf gewoon nog niet weet. Dat gaat nu ook wat makkelijker, ik weet nu beter wat ik zelf belangrijk 

vind dan toen omdat ik beter begrijp waar het over gaat. Toen vond ik het ook spannender om 

keuzes te maken dan nu.  

– Respondent 5 – 

 

Nou dat [coördinator] zou misschien best fijn zijn. Nog nooit over nagedacht maar het zou wel 

kunnen helpen, vooral als je net nieuw bent en de weg nog niet weet in het ziekenhuis. Figuurlijk 

dan. Die met veel dokters in aanraking komen. Dan is een buddy, waar je op terug kunt vallen, die 

wel alle ins en outs weten. Maar ik denk als je, ik loop hier al een aantal jaren rond. Dan bouw je 

ervaring op. Ik kan het ziekenhuis dromen. – Respondent 1 –  
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5. Conclusie 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan voor patiënten 

jonger dan 70 jaar met meerdere chronische aandoeningen optimale shared decision making gestalte 

krijgen in het ziekenhuis? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zullen eerst de deelvragen beantwoord worden die 

hierbij gesteld zijn. 

 

Deelvraag 1 

Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren rondom shared decision making? 

Een belangrijke bevorderende factor die gevonden is, is het open en transparant communiceren door 

de arts. Als artsen open en transparant communiceren met de patiënt, zorgt dit voor vertrouwen bij 

de patiënt. Hierdoor zijn patiënten eerder geneigd om zich ook open op te stellen en actief deel te 

nemen in het besluitvormingsproces. Dit heeft dus een positieve invloed heeft op het SDM-proces. 

Hoewel in de literatuur wordt beschreven wat de rol van de arts is bij SDM, namelijk het delen van 

alle relevante informatie en het ondersteunen bij het exploreren van voorkeuren, wordt weinig 

beschreven over het effect hiervan op het gedrag van de patiënt. In het empirische onderzoek komt 

duidelijk naar voren dat dit zorgt voor vertrouwen waardoor patiënten zich eerder actief opstellen in 

de besluitvorming.  

 

Uit het onderzoek komen drie belemmerende factoren rondom SDM naar voren. Een eerste 

belemmerende factor die in dit empirisch onderzoek naar voren komt is dat zowel arts als patiënt 

niet altijd de rol pakt zoals beschreven bij SDM (2.1.1 en 2.1.2). Sommige patiënten geven aan vooral 

te willen volgen wat de arts aangeeft dat nodig is, zonder dat zij daarbij hun eigen voorkeuren willen 

aangeven en/of volgen. Daar tegenover geven andere patiënten aan dat artsen hen niet altijd de 

ruimte geven om te participeren in besluitvorming als zij dat wel willen. Patiënten ervaren niet 

voldoende ruimte om hun vragen te stellen en voorkeuren uit te spreken of patiënten worden niet 

betrokken in het gesprek tussen artsen onderling. 

 

Als tweede belemmerende factor voor SDM noemen patiënten de afhankelijkheid die zij ervaren in 

hun relatie met de arts. Patiënten geven aan zich vaak erg afhankelijk te voelen van de arts waardoor 

ze het lastig vinden de rol te nemen die beschreven wordt bij SDM. Patiënten laten het, door dit 

afhankelijk gevoel, na om hun voorkeuren en persoonlijke informatie te delen met de arts. Het 

principe dat aan SDM ten grondslag ligt is echter het gelijkwaardig delen van informatie door de arts 

en de patiënt (zie paragraaf 2.1.1 en 2.1.2), waardoor SDM tot stand komt. In de praktijk wordt de 
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relatie met de arts vaak niet als gelijkwaardig ervaren door de patiënt waardoor het delen van 

informatie in het gedrang komt. Hierdoor participeren patiënten niet altijd zoals in de ideale 

omschrijving van SDM verondersteld wordt.  

 

Ten derde blijkt uit dit onderzoek dat gefragmenteerd en gespecialiseerd aanbod van zorg een 

belemmerende factor is voor SDM. Beschrijvingen van het ideale verloop van SDM gaan uit van een 

een-op-een relatie tussen arts en patiënt. Door gefragmenteerd zorgaanbod hebben patiënten met 

multimorbiditeit met meerdere artsen een-op-een relaties waar informatie gedeeld wordt. Patiënten 

moeten hierdoor bij verschillende artsen hun informatie ophalen, deze informatie bundelen, de 

samenhang begrijpen en vervolgens afwegingen en keuzes maken die passen bij hun voorkeuren. 

Eerdere onderzoeken beschrijven dat gefragmenteerd zorgaanbod inderdaad een belemmerende 

factor is voor SDM (Lewis-Barned, 2016), er wordt in de literatuur echter nauwelijks stil gestaan bij 

de implicaties hiervan voor SDM.  

In de SDM-talks die door Elwyn et al (2012) beschreven worden (paragraaf 2.1.2), wordt bijvoorbeeld 

geen rekening gehouden met deze implicaties. Deze talks gaan uit van informatievoorziening vanuit 

één arts, in deze talks wordt de een-op-een relatie beschreven. Bij gefragmenteerd aanbod van zorg 

lopen er meerdere van deze SDM-talks door en naast elkaar voor de patiënt, en is het aan de patiënt 

zelf om de informatie uit deze gesprekken te bundelen.  

 

Deelvraag 2 

Wat zijn in het bijzonder aandachtspunten rondom shared decision making bij chronische patiënten? 

Voor chronische patiënten zijn naasten ontzettend belangrijk. In de literatuur is al te lezen dat één 

van de keuzestrategieën die patiënten onder andere hanteren is dat ze ondersteuning zoeken bij 

naasten (O’Connor et al., 2003). Dit lijkt bij chronische patiënten nog nadrukkelijker van belang te 

zijn. We zien in het empirisch onderzoek terugkomen dat chronische patiënten hun naasten 

onderdeel laten zijn van het besluitvormingsproces. Ze worden meegenomen naar afspraken om 

informatie aan te horen, maar er wordt ook intensief overlegd met naasten over wat de beste keuze 

is. In het proces van shared decision making zijn naasten daardoor dus een belangrijk onderdeel en 

mogen niet vergeten worden. Zij oefenen zowel direct als indirect invloed uit op dit proces. Dat pleit 

ook voor het opnemen van naasten in de definitie zoals Légaré et al. (2018) hebben gedaan. Naast 

het opnemen in de definitie wordt er in de literatuur over SDM weinig aandacht besteed aan de 

invloed die naasten hebben in het SDM-proces, en hoe hiermee om te gaan. Ook in de SDM-talks, 

zoals beschreven door Elwyn et al (2012), wordt hier geen aandacht aan besteed. De beperkingen die 

zij zelf geven bij het model, waarbij ze zeggen dat de realiteit vaak complexer is, gaan alleen over de 
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patiënt en de arts. Naasten zijn bij deze patiënten echter ook vaak onderdeel van deze SDM-talks, 

waardoor zij hier invloed op uit kunnen oefenen en het geheel complexer maken. 

 

In het theoretisch kader wordt onder andere stil gestaan bij de type keuzes die chronische patiënten 

moeten maken, maar ook bij het feit dat deze patiënten door de jaren heen een vertrouwensband 

artsen opbouwen (Watt, 2000). In de praktijk zien we dat bevestigd. Chronische patiënten geven aan 

langdurig en intensief contact met hun arts(en) te hebben waardoor zij waarde hechten aan een 

goede band. Hierdoor kan een vertrouwensband ontstaan die patiënten als belangrijk aanmerken en 

die invloed heeft op het SDM-proces. Bij het maken van keuzes zullen chronische patiënten de arts 

raadplegen waar zij deze vertrouwensband bij ervaren. Als er twijfels zijn over welke keuze gemaakt 

moet worden komt dit nog duidelijker naar voren. Dit is niet per definitie de arts die 

verantwoordelijk is voor de aandoening en/of behandeling die op dat moment centraal staat. 

Vertrouwen speelt hierdoor een belangrijke rol in het SDM-proces omdat patiënten eerder geneigd 

zijn om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces en zich uit te spreken over hun 

voorkeuren.  

 

Deelvraag 3 

Wat zijn de behoeften van patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit in het contact met 

artsen bij SDM in het ziekenhuis? 

Ten eerste komt uit het empirisch onderzoek naar voren dat patiënten met multimorbiditeit veel 

behoefte hebben aan onderlinge afstemming tussen alle artsen die betrokken zijn. Zij geven aan op 

dit moment veel informatie gefragmenteerd tot zich te krijgen, waarbij informatie soms zelfs 

tegenstrijdig is. Dit leidt bij deze patiënten tot verwarring en stress over het maken van de juiste 

behandelkeuzes. Patiënten geven aan dat door betere onderlinge afstemming tussen de artsen de 

informatie die zij krijgen beter te overzien en begrijpen is. Dit zorg ervoor dat de patiënt beter weet 

waar hij/zij aan toe is en de juiste afwegingen kan maken. In de bestudeerde literatuur komt niets 

naar voren over de onderlinge afstemming tussen artsen in het kader van SDM. Daar gaat het vooral 

over het een-op-een contact tussen patiënt en arts en de onderlinge afstemming tussen hen.     

 

Ten tweede vindt deze patiëntencategorie het belangrijk dat naasten betrokken worden in het 

contact met de arts. Concreet hebben zij behoefte aan de aanwezigheid van hun naasten in de 

spreekkamer en aan een arts die ruimte biedt aan naasten om onderdeel te zijn van het SDM-proces. 

Dit houdt in dat naasten betrokken worden in het gesprek en dat ook zij de ruimte krijgen om vragen 

te stellen. Naasten ondersteunen daardoor bij het bundelen van informatie en het afwegen van 
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keuzes. Literatuur laat al zien dat een van de strategieën die patiënten hanteren bij het maken van 

keuzes het betrekken van naasten is. Het empirisch onderzoek bevestigd deze strategie.  

In de literatuur wordt beschreven dat keuzes voor chronische patiënten vaak invloed hebben op het 

dagelijkse leven en dat het vaak keuzes zijn die impact hebben op de lange termijn. Hierdoor vinden 

patiënten het van belang om naasten te betrekken in de besluitvorming (Watt 2000).  

 

Deelvraag 4 

Wat ervaren patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit als bevorderend en belemmerend 

rondom SDM in het ziekenhuis? 

Als bevorderend voor SDM in het ziekenhuis noemen patiënten dat iedere specialist vanuit zijn eigen 

expertise informatie en advies geeft aan de patiënt. Hierdoor ontstaat er vertrouwen over de 

deskundigheid van de arts en zijn patiënten naar eigen zeggen verzekerd van de kennis die nodig is 

om de juiste afwegingen te kunnen maken in het besluitvormingsproces. In de literatuur wordt 

eveneens het belang beschreven van specialisatie om zodoende zorg aan patiënten te kunnen bieden 

vanuit de beste expertise (McKnee et al., 2013).  

 

Doordat de zorg in het ziekenhuis is georganiseerd rondom het specialisme ervaren patiënten 

tegelijkertijd ook belemmeringen. Vanuit SDM wordt er van de patiënt verwacht dat zij de informatie 

en adviezen vanuit de arts aanhoort, aangeeft wat persoonlijke relevante omstandigheden zijn en 

welke voorkeuren hij/zij heeft. De informatie en adviezen vanuit de arts moeten door de patiënt 

afgewogen worden met de eigen voorkeuren, waarna de patiënt een keuze maakt die past bij zijn 

eigen waarden. Dit blijkt in de ziekenhuiscontext voor patiënten met multimorbiditeit op dit 

moment, door de manier waarop zorg georganiseerd is, moeilijk haalbaar te zijn. Zij geven aan dat 

artsen uit verschillende specialismen onderling niet afstemmen, waardoor desbetreffende artsen 

onvoldoende op de hoogte zijn van de situatie van de patiënt. Dit leidt tot adviezen die niet met 

elkaar in lijn liggen of zelfs conflicterend zijn. Door de conflicterende adviezen ervaren patiënten 

stress en onzekerheid bij het maken van keuzes. Het ervaren van stress en onzekerheid bij het maken 

van keuzes over gezondheid wordt in eerder onderzoek aangeduid als “decisional conflict” 

(O’Connor, 1993). Het ervaren van decisional conflict verhoogt het risico dat patiënten keuzes maken 

die niet aansluiten bij de wensen, wat leidt tot minder therapietrouwheid en patiënttevredenheid 

(O’Connor, 1993). Dit zijn resultaten die juist tegen de veronderstelde voordelen van SDM ingaan. In 

de bestudeerde literatuur wordt niet stil gestaan bij de relatie tussen decisional conflict en deze 

patiëntencategorie en wat hiervan de consequenties zijn voor SDM. 
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Een tweede belemmering die patiënten aangeven is dat afspraken in het ziekenhuis niet op elkaar en 

de agenda van de patiënt zijn afgestemd. Het komt nu met regelmaat voor, doordat de planning van 

het ziekenhuis leidend is, dat geen rekening wordt gehouden met de situatie van de patiënt. 

Patiënten krijgen een afspraak toegestuurd zonder dat er gevraagd wordt wat passend is voor hen. 

Daarnaast plant ieder specialisme afspraken in zonder rekening te houden met afspraken die de 

patiënt al heeft staan bij andere specialismen. Patiënten geven aan dat dit ervoor zorgt dat het 

lastiger is om alle informatie te bundelen, onthouden en begrijpen. Als deze afspraken beter op 

elkaar afgestemd worden is dat makkelijker. Hierdoor is de patiënt beter in staat om afwegingen en 

keuzes te maken. Dit is een opvallend resultaat, aangezien in eerdere literatuur voor zover bekend 

niets beschreven wordt over het belang van afstemming van afspraken voor het SDM-proces.   

 

Eindconclusie en aanbevelingen 

Na het beantwoorden van de deelvragen kan teruggekomen worden op de hoofdvraag die gesteld is: 

Hoe kan voor patiënten jonger dan 70 jaar met meerdere chronische aandoeningen optimale shared 

decision making gestalte krijgen in het ziekenhuis? 

Hieronder zal de hoofdvraag beantwoord worden waarbij ook aanbevelingen worden gedaan. 

 

Doordat zorg in het ziekenhuis gefragmenteerd en gespecialiseerd wordt aangeboden zijn patiënten 

met multimorbiditeit in het nadeel als het gaat om SDM. Deze patiënten hebben met meerdere 

artsen een-op-een relaties waardoor zij vanuit verschillende kanalen informatie tot zich krijgen. Vaak 

moeten zij zelf in staat zijn om al deze informatie te verzamelen op verschillende tijdstippen om 

vervolgens te begrijpen wat de samenhang is. Bij conflicterende adviezen moeten zij hun voorkeur 

bepalen en daarna een keuze maken die past bij hun waarden. Om voor deze patiëntencategorie 

SDM optimaal gestalte te geven in het ziekenhuis is het van belang dat de zorg meer rondom de 

patiënt georganiseerd wordt, in plaats van voornamelijk rekening te houden met wat voor het 

ziekenhuis per specialisme het meest efficiënt is. Afspraken met verschillende artsen moeten beter 

op elkaar afgestemd worden, waarbij het van belang is dat gekeken wordt bij welke artsen de patiënt 

onder behandeling is en hoe deze afspraken gebundeld kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat 

patiënten informatie beter kunnen bundelen en onthouden waardoor zij makkelijker kunnen 

participeren in het SDM-proces. Hierdoor wordt therapietrouwheid en patiënttevredenheid 

verhoogt, zoals SDM beoogt te doen.  

 

Ten tweede is het voor deze patiënten van belang dat er meer aandacht is voor naasten. Patiënten 

geven aan dat zij naasten erg belangrijk vinden en dat zij hen betrekken in de besluitvorming. In de 
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literatuur en SDM-modellen die bestudeerd zijn worden naasten, los van de definitie, echter nergens 

opgenomen. Het is daarom van toegevoegde waarde om onderzoek te doen naar de rol van naasten 

in het SDM-proces, en hoe deze opgenomen kunnen worden in de bestaande SDM-modellen. Het 

onderzoeken van deze rol en het opnemen van naasten in de modellen kan handvaten geven aan 

artsen over hoe zij de naasten zo optimaal mogelijk kunnen betrekken in besluitvorming.  

 

Tot slot is het voor het SDM-proces bij deze patiënten van belang dat artsen onderling meer overleg 

hebben. SDM gaat uit van het delen van informatie door zowel de professional als de patiënt, echter 

wordt in de literatuur vooral rekening gehouden met de een-op-een relatie tussen arts en patiënt. Bij 

deze patiënten zijn er meerdere van deze een-op-een relaties, waarbij het risico bestaat dat de 

informatie die gegeven wordt niet in lijn ligt met elkaar of conflicterend is als er geen onderlinge 

afstemming is. Er wordt van de patiënt verwacht dat zij alle informatie van iedere professional 

bundelen, begrijpen en deze gebruiken om een afweging te maken die past bij hun waarden. 

Doordat artsen onderling met elkaar overleggen kan eenduidig informatie en advies gegeven worden 

aan de patiënt waardoor zij de informatie kunnen overzien en beter kunnen participeren in het SDM-

proces. 

Indien de situatie van de patiënt in complexiteit groeit, met veel betrokken specialisten waarbij 

onderlinge afstemming lastiger wordt, is het van meerwaarde om de patiënt een coördinator of 

regisseur toe te wijzen om hen te ondersteunen in het SDM-proces. Deze regisseur is op de hoogte 

van het totaalbeeld van de patiënt, heeft basiskennis op alle gebieden en kan daardoor de patiënt 

ondersteunen bij het vergaren van alle losstaande informatie en het bepalen van de juiste keuze die 

past bij de waarde van de patiënt. Het kan van meerwaarde zijn om te bekijken hoe geriaters hun rol 

als “spin in het web” inrichten en wat we hiervan kunnen leren voor het SDM-proces bij patiënten 

met multimorbiditeit jonger dan 70 jaar in het ziekenhuis.  
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6. Discussie 

In dit hoofdstuk zal worden in gegaan op de beperkingen en de meerwaarde van dit onderzoek. 

Daarnaast zal besproken worden wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van 

patiëntervaringsverhalen voor dit onderzoek.  

 

Beperkingen 

De eerste beperking van dit onderzoek is dat in de interviews wordt gevraagd naar ervaringen in het 

verleden. Het vragen naar ervaringen in het verleden kan mogelijk een recall bias veroorzaken 

waardoor ervaringen anders herinnerd kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschil in de 

behoeften zit tussen patiënten die zich in de beginfase van multimorbiditeit bevinden en patiënten 

die al wat langer aan multimorbiditeit lijden. Het lijkt dat deze laatste groep ervaring op doet wat 

hen helpt bij het deelnemen in het SDM-proces in de gespecialiseerde omgeving van het ziekenhuis. 

Voorafgaand aan het onderzoek was geen rekening gehouden met deze resultaten waardoor hier 

niet op geanticipeerd is. In vervolgonderzoek zou hier rekening mee gehouden kunnen worden door 

patiënten langere tijd te volgen en op verschillende momenten te interviewen over hun ervaringen 

op dat moment, in plaats van slecht naar hun ervaringen in het verleden te vragen. Hierdoor kunnen 

behoeften in kaart worden gebracht die patiënten op dat moment ervaren, en kan tegelijkertijd 

getoetst worden of deze ervaringen evolueren over de tijd.  

 

Een andere beperking is dat de geïnterviewde patiënten een kleine groep betreft die uit één 

ziekenhuis afkomstig zijn en niet at random geselecteerd zijn. Hierdoor zijn de resultaten lastiger te 

generaliseren naar multimorbide patiënten in Nederland. Voor vervolgonderzoek zou hier rekening 

mee gehouden kunnen worden door meer geografische spreiding toe te passen bij het selecteren 

van patiënten, en deze patiënten at random te selecteren. De groep patiënten waar at random uit 

geselecteerd wordt moet twee of meer chronische aandoeningen hebben en jonger zijn dan 70 jaar.  

 

Als laatste is er nu gekeken naar patiënten jonger dan 70 jaar, vanwege de aanname dat patiënten 

ouder dan 70 jaar regelmatig onder behandeling zijn bij een geriater die zorgt voor coördinatie van 

zorg. Echter is natuurlijk niet elke patiënt ouder dan 70 jaar met multimorbiditeit bekend bij de 

geriater, waardoor niet iedere oudere de meerwaarde van de coördinerende rol van een geriater kan 

ervaren. De verwachting is dat deze patiëntencategorie vaak minder mondig is dan de patiënten 

jonger dan 70 jaar, waardoor het SDM-proces in het ziekenhuis voor oudere patiënten met 

multimorbiditeit nog lastiger kan zijn. Ook is de vraag of de patiënten die onder behandeling zijn bij 

een geriater de coördinerende rol ook zo positief ervaart, of dat de verwachtte meerwaarde ervan in 
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de praktijk niet zo tot uiting komt. Dat maakt dat het van meerwaarde zou zijn om ook bij deze 

patiëntencategorie onderzoek te doen naar SDM in het ziekenhuis.  

 

Meerwaarde 

Het onderzoek is van wetenschappelijke meerwaarde omdat, voor zover bekend, geen eerder 

onderzoek is verricht naar SDM in het ziekenhuis bij patiënten met multimorbiditeit. Uit dit 

onderzoek blijkt dat aan de principes die ten grondslag liggen aan SDM, in de gespecialiseerde 

context van een ziekenhuis in combinatie met multimorbiditeit afbreuk wordt gedaan. Onder andere 

de weinige onderlinge afstemming tussen artsen en de manier waarop afspraken gepland worden 

voor patiënten zorgt ervoor dat de patiënt in het nadeel is in het SDM-proces.  

Dit geeft direct ook handvaten voor de praktijk om SDM in het ziekenhuis te verbeteren. De zorg 

moet meer rondom de patiënt in plaats van het specialisme georganiseerd worden, waarbij rekening 

gehouden moet worden met welke artsen de patiënt contact heeft. Door dit beter op elkaar af te 

stemmen heeft de patiënt beter overzicht over alle informatie en kunnen de resultaten die SDM 

beoogd, zoals betere patiëntuitkomsten en hogere patiënttevredenheid, beter behaald worden. 

 

Patiëntervaringsverhalen 

Patiëntervaringsverhalen zijn van grote meerwaarde geweest in dit onderzoek. Patiënten schrijven 

uitgebreid over hun ervaringen en overtuigingen, waar in dit onderzoek naar gezocht wordt. Deze 

patiënten hebben, ten opzichte van geïnterviewde patiënten, de kans gehad lange tijd over deze 

ervaringen na te denken en te beschrijven wat dit voor hen betekende op dat moment. Daarnaast 

lijken deze ervaringsverhalen een verschil aan te tonen tussen patiënten die recent aan 

multimorbiditeit lijden en patiënten die al wat langer aan multimorbiditeit lijden. De geïnterviewde 

patiënten waren allen patiënten die al wat langer aan multimorbiditeit lijden, waardoor zonder 

gebruik van ervaringsverhalen mogelijk deze resultaten niet gevonden zouden zijn.  

Het gebruik van patiëntervaringsverhalen kent echter ook nadelen. Ten eerste schrijven patiënten 

deze publicaties om een duidelijke boodschap over te brengen. Deze verhalen zijn subjectief en het is 

daardoor mogelijk dat bepaalde zaken uitvergroot zijn om hun boodschap sterker te maken. Er is 

geen mogelijkheid om door te vragen dus is lastiger te achterhalen en in te schatten hoe belangrijk 

en van waarde de resultaten zijn.  

Ten tweede worden deze publicaties geschreven door mensen die actief hun boodschap willen delen 

met een grotere groep mensen. De ervaren van patiënten die niet actief hun verhaal hebben 

beschreven, mist hierdoor. De ervaringen van de laatste groep patiënten zouden kunnen verschillen 

van de ervaringen van patiënten die de publicaties hebben geschreven.  
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Als laatste zijn de publicaties niet specifiek geschreven op de vraag die centraal staat in dit 

onderzoek, waardoor er gezocht moet worden naar passages die aansluiten bij de onderzoeksvraag. 

Dit kan ervoor zorgen dat er zaken gemist of verkeerd geïnterpreteerd zijn.  

Gezien deze redenen is het van meerwaarde geweest dat er voor de methode gekozen is om een 

combinatie te maken tussen patiëntervaringsverhalen en interviews.  
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Bijlage 1: Cijfers chronische aandoeningen 
 

 
Figuur 2 Bron: RIVM (2019) 

 

 % mensen met aantal chronische aandoeningen binnen 

die leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie 1  2  3 of meer  

0-24 31,1 10 2,7 

25-54 28,5 11,5 6,3 

55-64 27,3 20,3 26 

65-74 19 20,8 48 

 

 

  



 44 

Bijlage 2: Informatiebrief 

Informatiebrief voor onderzoek “Shared decision making (samen beslissen) in ziekenhuizen bij 
patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit”  

Beste heer/mevrouw, 

Ik vraag u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek “shared decision making in ziekenhuizen bij 
patiënten jonger dan 70 jaar met multimorbiditeit”. U kiest zelf of u wilt meedoen. Voordat u deze 
keuze maakt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees de informatiebrief rustig 
door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog 
vagen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker, aan het einde van deze brief vindt u de 
contactgegevens. 

Aanleiding onderzoek 
In het kader van mijn studie master Zorgmanagement ben ik bezig met een afstudeeronderzoek. 
Vanuit de opleiding hebben we veel geleerd over het concept Samen Belissen (ook wel shared 
decision making genoemd), en wordt het tegenwoordig aangemerkt als belangrijk en noodzakelijk. 
Vroeger had de arts de regie en was het de opdracht van de patiënt om te volgen wat de arts 
besliste. Tegenwoordig wordt er veel meer regie van de patiënt zelf verwacht (wat vind jij als patiënt 
belangrijk en welke keuze past bij jou) en is de arts hier ondersteunend aan. Er zijn echter 
omstandigheden te bedenken waarin Samen Beslissen niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Onder 
andere het hebben van meerdere chronische aandoeningen lijkt Samen Beslissen ingewikkeld te 
maken doordat je met veel verschillende specialisten en professionals contact hebt.  
Omdat patiënten die dialyseren vaak meerdere aandoeningen hebben bent u geselecteerd voor dit 
onderzoek.  

Doel van het onderzoek  
Het doel van dit onderzoek is onderzoeken wat patiënten jonger dan 70 jaar met meerdere 
chronische aandoeningen als bevorderend en belemmerend ervaren rondom shared decision making 
(samen beslissen) in het ziekenhuis om daarmee mogelijke verbeteringen op het spoor te komen. 

Hoe ga ik te werk?  
U neemt deel aan een onderzoek waarbij ik informatie zal verzamelen door u te interviewen en uw 
antwoorden op te nemen via een audio-opname. Er zal ook een transcript worden uitgewerkt van dit 
interview.  

Potentiële risico's en ongemakken  
Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden aan uw deelname aan dit 
onderzoek. U hoeft geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. De tijdsinvestering 
die gevraagd wordt is ongeveer 30 tot 45 minuten voor het afnemen van het interview. Verder zal er 
geen tijdsinvestering van u gevraagd worden.  

Vertrouwelijkheid van gegevens  
Ik doe er alles aan om uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen. Er wordt op geen enkele wijze 
vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, waardoor 
iemand u zal kunnen herkennen. Voordat mijn onderzoeksgegevens naar buiten gebracht worden, 
worden uw gegevens geanonimiseerd. De audio-opnamen, formulieren en andere documenten die 
in het kader van dit onderzoek worden gemaakt of verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde 
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locatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De audio-opnames worden na het onderzoek 
verwijderd.  

Vrijwilligheid  
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het 
onderzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden 
gebruikt, zonder opgaaf van redenen. Het stopzetten van deelname heeft geen nadelige gevolgen 
voor u. Als u tijdens het onderzoek besluit om uw medewerking te staken, zullen de gegevens die u 
reeds hebt verstrekt tot het moment van intrekking van de toestemming in het onderzoek gebruikt 
worden.  
U heeft na het afnemen van het interview nog bedenktijd van 72 uur voor het definitief wordt 
meegenomen in het onderzoek.  
 
Klachtencommissie 
Deze studie wordt uitgevoerd met toestemming van de Raad van Bestuur van dit ziekenhuis. Het ETZ 
vindt het belangrijk dat patiënten, proefpersonen en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren 
dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. In dat geval kunt u het beste eerst praten met 
de onderzoekarts of behandelend arts. Als u dat liever niet doet, kunt u ook contact opnemen met 
de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel telefonisch of door het invullen van het online 
klachtenformulier (klachten@etz.nl). Telefoonnummer is 013-2212722 

 
Vragen 
Indien u nog verdere vragen heeft over deelname aan dit onderzoek, vooraf, tussentijds of daarna, 
mag u altijd contact opnemen. Mijn contactgegevens zijn: 
Loes Willems 
lcpm.willems@etz.nl 
013-2214944 (bereikbaar ma t/m do) 
 
Met vriendelijke groet, 
Loes Willems 
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Bijlage 3: Topiclijst 
 

Introductie.  
- Uitleg van het onderzoek (opleiding, waarom, anonimiteit) 
- Aangeven dat het opgenomen wordt en dat ze kunnen stoppen als ze dat willen 
- Heeft u nog vragen? 
- Nog steeds toestemming voor het interview? 

 
- Beginnen: u bent benaderd vanwege het feit dat u meerdere chronische aandoeningen hebt, 

dat klopt toch? 
  

1e blok: Meerdere chronische aandoeningen en contact met meerdere specialisten 
- Heeft u regelmatig contact met verschillende specialisten?  
- Welke specialisten ziet u allemaal in het ziekenhuis? 
- Wat zijn de voordelen van het hebben van meerdere specialisten? 
- Wat zijn de nadelen van het hebben van meerdere specialisten? 
- Hoe overziet u alle informatie die u van een ieder krijgt? 
- Heeft u het idee dat er onderling tussen specialisten voldoende afstemming is? 
- Hoe gaat dat met afspraken etc? die heeft u waarschijnlijk veel 

 
2e blok: Shared decision making/samen beslissen 

- In de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor de rol van de patiënt. De patiënt 
krijgt een steeds prominentere rol en de arts is hier ondersteunend aan. Terwijl vroeger de 
arts leidend was 

- Herkent u dit in de praktijk? Heeft u die rol ook? 
- Wat vindt u ervan dat u een duidelijke en prominente rol heeft in de besluitvorming? 
- Wat vindt u van de rol van de arts in deze? (meer ondersteunend) 
- Wat vindt u belangrijk? (waarden) (wat vinden ze belangrijk irt gezondheid en het maken van 

keuzes?) 
- Kunt u dat duidelijk maken naar de arts? 
- Hoe maakt u een keuze? (Informatie zoeken? Anderen om hulp vragen?) 
- Welke mensen zijn voor u belangrijk in het maken van een keuze? 
- Wat betekend de arts in het proces voor u? 
- Hoe ervaart u die rol bij het contact met meerdere specialisten? 

 
3e blok: Decisional conflict 

- Hoe gaat u om met de hoeveelheid aan keuzes? 
- Ervaart u onzekerheid in het maken van een keuze? 
- Wat zorgt voor deze onzekerheid? 
- Wat zorgt ervoor dat u minder onzekerheid ervaart? 

 
4e blok: Wensen en behoeften 

- Wat zou helpen om keuzes te maken bij de verschillende aandoeningen? 
- Wat kan de dokter doen? 
- Wat kunt u zelf doen? 
- Hoe kan de begeleiding en/of afstemming beter? 
- Zou u baat hebben bij  
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Bijlage 4: Toestemmingsformulier 
 

Toestemmingsformulier 
 
Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen erken ik het volgende:  

1. Ik ben voldoende geïnformeerd over het onderzoek. Ik heb de mogelijkheid gehad vragen te 
kunnen stellen. Deze vragen zijn voldoende beantwoord.  

2. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. Het is mij duidelijk dat ik deelname aan het 
onderzoek op elk moment, zonder opgaaf van reden, kan beëindigen. Ik hoef een vraag niet 
te beantwoorden als ik dat niet wil.  

3. Ik geef toestemming om tijdens het interview opnames (geluid) te maken en mijn 
antwoorden uit te werken in een transcript.  

4. Ik geef toestemming om mijn antwoorden te gebruiken voor quotes in de 
onderzoekspublicatie.  

 
JA / NEE  

Naam Deelnemer:     Handtekening:  

Datum:  

 

Naam Onderzoeker:     Handtekening:  

Datum:  

 
 

 

 


