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Maat(schappelijk)werk met de medische psychologie

Het beste van beide



Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend ….
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Hoe werkt het voor jou in de praktijk?
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Kan ik goed aan 
een verwijzer 

uitleggen waarom 
MMW geïndiceerd is 

of juist MPSY? 

Verwijs ik wel 
eens naar mijn 
collega MMW 

of MPSY?

Heb ik als MMW       
overzicht op lopende 
onderzoeken vanuit 
MPSY bij mijn eigen 
patiënt populatie? Initieer ik wel 

eens afstemming 
aangaande een 
gezamenlijke 

patiënt? 



Specifieke deskundigheid van MMW

• Specialist in psychosociale stressreductie
• Werken vanuit een contextuele visie
• Generalistische benadering
• Maatwerk

Symposium Medische Psychologie in het ziekenhuis



Specialist in psychosociale stressreductie

• De emotionele reactie is passend/invoelbaar bij een extreme situatie
• Normaliseren i.p.v. medicaliseren of psychologiseren
• Optimaliseren van coping en social support
• Veerkrachtversterking (empoweren) – aanspreken op de gezonde delen
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Contextuele visie

• Patiënt en de wisselwerking met
diens omgeving staat centraal

• Focus op psychosociale gezondheid
• Verbinder tussen medische,

psychische, sociale en materiele
context
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Generalistisch werken en maatwerk

• Werken met brede blik / anamnese

• Vroegtijdig en integraal aandacht voor grote verscheidenheid aan leefgebieden
• Present zijn voor alle doelgroepen / aansluiten bij de leefwereld

• Aanbod afgestemd op doelen en mogelijkheden van de patiënt
• Mix van sociaal werk methoden
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Maatwerk met de psychologie

Indicatiestelling in de basis:

MMW > er is sprake van een normale (passende) verwerkingsreactie op ziekte,    
behandeling en/of opname bij patiënt of systeem

MPSY > er is sprake van een verwerkingsreactie die niet meer passend is bij de 

situatie en pathologische aspecten lijkt te hebben
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Indicatiestelling
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Senioriteit
Specialisaties

Onderzoek
Beschikbaarheid
Wens verwijzer
Wens patiënt

MMW

• Begeleiding
• Bij dreigende overschrijding 

draagkracht en/of 
tekortschietende coping

• Stemmings- en angstklachten
• Rouw
• Disbalans in sociale rollen
• Traumatische ervaring 

(psycho-educatie)

• Behandeling
• Bij verstoorde verwerking of 

trauma
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Stemmings- en angststoornis
• Gecompliceerde rouw
• Aanpassingsstoornis

MPSY



Aanbod MMW modulen
• Psychosociaal onderzoek
• Psycho educatie

• Begeleiding gericht op verwerking langdurend/blijvend gezondheidsverlies
• Begeleiding van patiënten in de palliatieve (terminale) fase

• Begeleiding bij een verstoord evenwicht in relaties
• Crisisinterventie

• Praktische- en materiele begeleiding
• Ondersteuning bij besluitvorming

• Wachttijdbegeleiding
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Methodieken

• Motiverende gespreksvoering
• Social casework

• ACT
• Taakgerichte hulpverlening

• Oplossingsgericht werken
• Systeemgericht werken

• Rationele emotieve gedragsbenadering (RET)
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Waar komen wij vandaan – VUmc

• Van oudsher georganiseerd in 1 MMW team / eigen afdeling

• 2006 als sectie onderdeel uit gaan maken van MPSY
• Inhoudelijk altijd aangestuurd door 1 leidinggevende

• Fysiek bij elkaar gehuisvest
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Waar komen wij vandaan - AMC

• Individueel aangesteld bij specialisme

• Geen inhoudelijke aansturing
• Geen binding met een eigen MMW discipline

• Najaar 2018 reorganisatie – excl. MMW revalidatie
• Verspreid gehuisvest

Voorbeeld voettekst | juli 2018



Waar staan we - in gezamenlijkheid met MPSY?

• Proeftuin psychosociale oncologie
• Een gezamenlijk afgestemd psychosociaal aanbod

• Gezamenlijk overleg met verwijzers – over aanbod en psychosociale basiszorg
• Eén psychosociaal loket / gezamenlijke triage

• Eén psychosociale vertegenwoordiger, bv MDO
• MMW poortwachtersfunctie in de kliniek (VUmc)

• Nadruk MPSY veelal op de polikliniek
• Beleidsbespreking 1x per maand – ontwikkelingen/casuistiek delen
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Punten op de horizon

• Van multi disciplinair naar interdisciplinair samenwerken
• Vertalen ervaring in de psychosociale oncologie naar andere specialismen

• 1 psychosociaal loket met ook geestelijke verzorging en psychiatrie?
• Samenwerking verder door trekken naar de pijlers onderwijs en onderzoek

• MMW academiseren – mogelijk m.b.v. MPSY
ØBijdrage leveren aan (uitvoering) van onderzoek
ØEvidence based, liefst ten gunste van eigen vak
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Samen sterk

• We kunnen niet zonder elkaar

• Complementair breed psychosociaal aanbod op basis van matched care
• Samen een sterk merk!

Symposium Medische Psychologie in het ziekenhuis

naarvan





Personalized Medicine
in de Medische Psychologie

Annemarie Braamse
GZ-psycholoog i.o. tot specialist, postdoctoraal 
onderzoeker
Afd. Medische Psychologie
Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc





Precision medicine



Precision medicine: een hype? 

‘It is more important to
know what sort of person 

has a disease, 
than to know what sort of 

disease a person has.’



Precision medicine in de psychologie

• Goh, wat interessant, dat zouden we meer 
moeten doen

• Personaliseren, dat doet toch iedere psycholoog? 



Precision medicine in de psychologie

• Goh, wat interessant, dat zouden we meer
moeten doen
Ø Onderzoek

• Personaliseren, dat doet toch iedere psycholoog?
Ø Klinische praktijk  



Wat is personaliseren? 

• Scoping review Harnas et al, in voorbereiding: 
Personaliseren van psychologische behandeling

• Voorlopige conclusie: 
• Iedereen doet er iets mee
• Niemand weet precies wat
• We weten niet of het werkt





Hoe kun je (systematisch) personaliseren? 



MATCH studie

• Is gepersonaliseerde psychologische behandeling effectiever in het verbeteren 
van het functioneren van mensen na kanker met ernstige depressieve 

klachten, angst voor recidief, en/of vermoeidheid, vergeleken met standaard, 
niet-gepersonaliseerde behandeling?



Casus – mevrouw L
Vrouw, 63 jaar
Twee jaar geleden diagnose borstkanker, behandeld met chemotherapie, 

operatie en radiotherapie

Verwijzing door verpleegkundig specialist

Verwijsreden: ernstige vermoeidheid



EMA metingen

o Ecologische momentane meting:
oGedrag van mensen in het dagelijks leven
oHerhaalde metingen (bijv. 5x/dag gedurende twee weken)

• Daarna analyse: (temporele) relatie tussen gedrag/cognities en symptomen
• Welk gedrag gaat vooraf aan de vermoeidheid?
• Welke gedachten gaan vooraf aan de vermoeidheid?



Casus – mevrouw L



Casus – mevrouw L 
Vermijding 
“Ik heb situaties of dingen vermeden 
die me deden denken aan kanker.” 

De groene lijn geeft een positief 
verband aan: 
Hoe hoger de vermijding in de 
afgelopen uren, hoe hoger de 
vermoeidheid in de toekomst. 



Casus – mevrouw L 
Focus op vermoeidheid 
“Ik dacht veel na over mijn 
vermoeidheid.” 

De groene lijn geeft een positief 
verband aan: 
Hoe meer u in de afgelopen uren over 
uw vermoeidheid nadacht, hoe hoger 
de vermoeidheid in de toekomst. 



Casus – mevrouw L, tussentijdse meting





Precision medicine in Medische Psychologie

• Afspraken maken over wat personaliseren is

• Systematisch aanpakken
• Vergelijken: is personaliseren van toegevoegde waarde? 

• Waar willen we heen?
• Iedereen een N=1?
• Iedereen dezelfde behandeling?





Personalized Medicine
in de Medische Psychologie

Annemarie Braamse
GZ-psycholoog i.o. tot specialist, postdoctoraal 
onderzoeker
Afd. Medische Psychologie
Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc





Onderwijs voor de arts van de toekomst: 
strong back, soft front

José van de Kreeke



Voor studenten:
1. Psychologie  (colleges)

- Normale psychische functioneren / psychische klachten

- Processen waarbij een mens patiënt / hulpvrager wordt
- Arts-patiëntrelatie
- Seksualiteit

2. Communicatie – Consultvoering (werkgroepen)
3. Attitude-onderwijs (reflectie/ intervisie) 

Voor Arts-assistenten
4.    Costa-VU (Complexe situatietraining)

Onderwijs MP in ±2000 



Studenten:
1.  Psychologie
2.  Communicatie
3.  Reflectie/intervisie
4.  Samenwerken 
5.  Leiderschap

Onderwijs MP in 2021 
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Studenten:
1.  Psychologie
2.  Communicatie
3.  Reflectie/intervisie
4.  Samenwerken 
5.  Leiderschap

Arts-assistenten
6. Costa (Complexe situatietraining)

7. Intervisie
8. Modereren SETQ  

(opleidingsklimaat)

Onderwijs MP in 2021 
Medisch specialisten (TeAMZ)

Training en assessment medische zorgprofessionals  

9.   MDO-observatie training

10. Simulatietraining (reanimatie)
11. Overdracht-observatie training

Promovendi
12.  Intervisie 



Hoezo?

We richten ons als MP op
1. De patiënt
2. Persoonlijk functioneren

van de arts (in opleiding)
3.    De teams (in opleiding)

Hoezo steeds meer 2 en 3?

Patiënt

Arts

Student

Arts

Arts

Student



1. Vanuit de behoefte van het werkveld, bijv.
à Intervisie voor arts-assistenten > 80% over henzelf, bijv. Hoe stel ik grenzen? 

Stel ik te hoge eisen aan mezelf?

à Costa (Complexe situatietraining arts-assistenten) 

Eigen casuïstiek > 50% samenwerking, bijv. hoe vraag ik mijn opleider?

2. Hele curriculum, van bachelor tot medisch 
specialist: verandert onze kijk op het onderwijs in B en 
M

Hoezo?

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Begeleide Intervisie Amsterdam UMC, Locatie VUmc - DOO - COSTA

https://www.vumc.nl/educatie/onze-opleidingen/opleidingsdetail/begeleide-intervisie.htm
https://www.vumc.nl/educatie/onze-opleidingen/opleidingsdetail/doo-costa.htm
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Andere kijk

Bijv. door Costa: 
Andere kijk op communicatie-onderwijs bachelor en master

1. Grenzen leren stellen (hard naar de zaak, zacht naar de relatie)
2. Emoties van de patiënt niet (alleen) leren ‘openmaken’ maar ook 

‘toedekken’
3. Omgaan met eigen emoties tijdens een gesprek

- Je gewaar zijn van jezelf 
- (Lichte) fight/flight/freeze patronen herkennen in je reacties / 

lichaam



1. Observeer

F  Fysiek
D  Denken
V  Voelen
D  Doen/ impuls                        

2. Onderzoek

Wat is er aan
de hand? Grotere kans op 

effectief gedrag

3. Beleid

Interventie

Automatische 
reactie

RILS

Start 
contact

Behalen 
doelen
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Andere kijk

Bijv. door de Simulatietraining

1. Team verantwoordelijk voor resultaat
2. Situationeel leiderschap (je wisselt van rol)
3. Teamverantwoordelijkheid werkt door op het gesprek met de 

patiënt 
4. Situatiebewustzijn
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Wat Literatuur

Psychologie Medische psychologie, neuropsychologie, seksuologie, 
pediatrische psychologie

Communicatie -
Consultvoering

Patient-provider communication

Communicatie -
Lastige situaties

Emotieregulatie
Mindfulness

Reflectie/intervisie Reflection/ Identity formation / professionele ontwikkeling/ 
Intervisie-begeleiding

Samenwerking Patient safety
Situational awareness, decision-making, communication, 
teamwork, leadership, managing stress

Leiderschap Medisch leiderschap
O.a. Model Universiteit Twente/ Federatie Medisch 
Specialisten





• Van zorg naar kwaliteit van leven
• Nieuwe spelers andere waarden
• Afnemend vertrouwen in autoriteit
• Medische mogelijkheden nemen toe
• Risicofactor-gestuurde vraag
• 1,3 milj. Diabeten
• 2,5 milj. Laaggeletterden
• Grotere inkomens-ongelijkheid
• Welvaart neemt toe
• Druk op betaalbaarheid & toegankelijkheid
• 2/3 van de artsen werkt buiten het 

ziekenhuis
• Feminisering van de zorg
• Arts zijn: roeping of beroep
• Duurzaamheid, klimaat

Rol arts in 2040
• Uitkomst-gestuurde vraag
• Personeelstekorten
• Migratie
• 3,3 à 4,7 milj. 65+  en 0,8 milj. à 1,5 

milj. 80+

• Toename multimorbiditeit (5,5 milj= 25%)
• Populatie diverser
• Afnemende solidariteit
• Zorg uitgaven naar 175 mld bij ongewijzigd 

beleid
• Mondialisering
• Individualisering

KNMG-De rol van de arts in 2040 ©  De rol van de arts in 2040 - Brede dialoog - (arts2040.nl)

https://arts2040.nl/


Nadruk op functioneren en participeren van 
mensen in hun omgeving
• Denken in termen van kwaliteit van leven
• Focus op gezondheid en gedrag (leefstijl) 

ipv ziekte en zorg
• Sociaal-werk-lichamelijk-psychisch 

functioneren 
• Positieve gezondheid

Ondersteuning door informatietechnologie
• E-health
• Internet: grotere toegankelijkheid 

informatie
• Robotica

Samen beslissen is de norm

Rol arts in 2040

De rol van de arts in 2040 - Brede dialoog - (arts2040.nl)

Zorg plannen rondom de patiënt
• Belangen en behoeften patiënt centraal
• Multidisciplinair samenwerken in domein-

overschrijdende teams
• Veraf als het kan, dichtbij als het moet
• Zorgverlener vervult verschillende rollen

Populatiegerichte aanpak
• Leefstijl
• Versterken gezondheid
• Extra aandacht specifieke doelgroepen

https://arts2040.nl/
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Rol arts in 2040 

• Goede sociale vaardigheden om met uiteenlopende situaties, wensen en behoeften van 
mensen om te gaan, zijn essentieel voor de arts 

• Samen beslissen is in alle situaties de norm

• Andere vaardigheden verwacht dan voorheen, zoals sociale, coachende en motiverende
vaardigheden, samenwerken en het kunnen gidsen van patiënten

• Van de wendbaarheid van artsen wordt in 2040 veel verwacht. Het komt regelmatig voor dat 
zij verschillende van de geschetste rollen tegelijkertijd invullen

• De arts is een teamplayer



Conclusie

We richten ons als MP op
1. De patiënt
2. Persoonlijk functioneren

van de arts (in opleiding)
3.    De teams (in opleiding)

En dat klopt…!

Patiënt

Arts

Student

Arts

Arts

Student
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Volgens Zen-lerares Roshi Joan Halifax heb je als zorgverlener twee dingen 
nodig: een ‘soft front’ en een ‘strong back’. 

De ‘soft front’ hebben we volgens mij allemaal in essentie best goed onder de 
knie. Dat is onze empathie: het vermogen het lijden van anderen te zien en te 
voelen, en de intentie hebben om dit lijden te verlichten. 

Waar het mijns inziens aan schort is de ‘strong back’. Namelijk de ruggengraat 
om overeind te blijven in deze storm van emoties. 

De kracht en de moed het lijden volledig te zien en te voelen, en ons over te 
geven aan de machteloze, angstige en onzekere gevoelens die dit bij onszelf 
oproept …. en desondanks de tools hebben om te blijven staan en 
onverschrokken door te gaan, open en kwetsbaar. 

Natascha Deguelle, aios gynaecologie, medisch contact 26.11.2014 
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José van de Kreeke
jjs.vandekreeke@amsterdamumc.nl

?





Professional Performance: 
de Dokter als Onderzoeksobject
Prof.dr. Kiki Lombarts, Amsterdam UMC, UvA
www.professionalperformance-amsterdam.com
www.kikilombarts.com



Van Goed naar ook Gelukkig

. Professional Performance van de goede dokter

. Exploreren van de bedreigde dokter

. Diagnosticeren van de (effecten van de) zieke dokter

. Transformeren naar de vitale dokter 

. Zicht op de gelukkige dokter 



Drie pijlers van 
professional performance

1. Constant streven naar 
excellentie

2. Handelen vanuit 
medemenselijkheid

3. Afleggen van rekenschap
Professionele waarden

De goede dokter



Excellentie
. Intrinsieke motivatie

. Bescheidenheid
. Toewijding aan kennis 
. Verbeteringsgericht 

. Mindful 

Medemenselijkheid  
Arts – patiënt relatie .

Empathie . 
Compassie . 

Zelf zorg .     

Rekenschap 
. Reflectie
. Collegiale toetsing
. Voldoen aan standaarden
. Q registraties

De goede dokter



Excellentie

Medemenselijkheid    

Rekenschap 
Medemenselijkheid 

Why

How

Bedreigingen 
van 

Professional 
Performance

De goede dokter



Tegenkrachten

Kiki Lombarts. Vertrouwen in de Dokter. In: Wat is er met 
de Dokter Gebeurd? BSL. 2018. Zie: www.kikilombarts.com

De bedreigde dokter



VerzakelijkingDe bedreigde dokter



Versnelling

De bedreigde dokter



Verharding
Verharding

De bedreigde dokter



Goede
performance 
leveren
wordt bedreigd,
en ook de 
gezondheid van 
artsen

De zieke dokter? 



De zieke dokter?



• 19% aios risico op burnout (vs 14% 
beroepsbevolking)

• 30% aios en18% ‘jonge klaren’ 
zijn emotioneel uitgeput

• 19.4% huisartsen leidt aan 
burnout. 26% klin hoogleraren 
matige tot ernstige burnout-
klachten

• 37% van de cardiologen verhoogt 
risico op burnout

• 40% anesthesiologen ervaart 
stress

• 5% gynaecologen en 7.3% 
kinderartsen lijdt aan depressie

• 11% gynaecologen en 14.1% 
kinderartsen lijdt aan 
angststoornissen

De zieke dokter? 



Shanafelt TD, Noseworthy JH. Mayo Clinic Proc. 2017.

Effecten 

De zieke dokter? 



Effecten voor patiënten

• kans op veiligheidsincidenten x 2
• kans op verminderde professionaliteit x 2 
• kans op verminderde patiënttevredenheid x 3

Panagioti et al (2018). JAMA Int Med.De zieke dokter? 



De Vitale Dokter
Van Overleven naar Leven

De vitale dokter 



Balans
ü Bewegen 
ü Eten
ü Slapen 
ü Ontspannen

De vitale dokter 



[J. van den Berg (2018). Work Engagement 
in Medical Education. Dissertatie, UvA]De vitale dokter 



Reciproke 
domeinen van 
welzijn van 

artsen

De vitale dokter Stanford Medicine, WellMD center



Overleven… Leven…

. Goede dokter: 

. Bedreigde dokter: 

. Zieke dokter: 

. Vitale dokter: 

. Gelukkige dokter: 

Op weg naar Geluk

3 pijlers van prof performance
3 tegenkrachten 
(werk)stress & burn-out
individu, team en organisatie 
Zingeving & medemenselijkheid

Medeleven 



Zin(geving) in het werk

• Meer tijd met de patiënt
• Zinvol door…

• de connectie met de patiënt 
• het verschil te kunnen maken 

in het leven van een patiënt 
• het verkrijgen van een ander 

perspectief krijgen (op het 
leven) door of dankzij een 
patiënt

Hipp DM et al. J Grad Med Educ. 2017 / Horowitz CR 
et al. Ann Int Med. 2003 / Lieff SJ. Acad Med. 2009

De gelukkige dokter 



Medemenselijkheid (compassie)

De gelukkige dokter 

Geneeskunde Geneeskunst
Geneeskunde

Geneeskunst

Traditional view Compassionomics

[Trzeciak S. Compassionomics. 2019]



De gelukkige dokter 

Overleven… Leven… Medeleven
Op weg naar Geluk



Prof. dr. Kiki Lombarts,
Amsterdam UMC, University of Amsterdam  

www.professionalperformance-amsterdam.com
www.kikilombarts.com     

Dank u!





MP in de transgenderzorg: 
roldiversiteit en genderdiversiteit



Wat maakt man, wat maakt vrouw?
Wat maakt uw genderidentiteit?



Wat maakt uw gender?



KZCG Amsterdam UMC

KZCG

Ø multidisciplinaire zorg op maat
Ø (inter-)nationaal onderzoek
Ø Gids binnen kennis- & zorgnetwerk’
Ø Pioniersgeest: bereidwillig en transparant





KZCG in context 

Waan 
<1980

Trans-
sexua-
liteit
1980

Gender 
Identi-

teit
Stoornis

1994

Gender 
Dysfo-

rie
2013

Gender 
incon-

gruentie

2018

Non 
patho-
logie?

• Constructieve dialoog, patiënt participatie 
(genderraad, steunpunt, treat-it-queer)

• Samen beslissen 

• Een gender sensitief Amsterdam UMC 



(zeer) Beknopte NL geschiedenis
1959

• Eerste geslachtsaanpassende behandeling NL

1965
• Gezondheidsraad tegen GAB (waan)

1969
• Operatie in Amsterdamse Beatrixoord

1975
• Genderteam VUmc

1976
• Gezondheidsraad voor GAB

1978
• Genderteam UMCG

1985 • Seksewijziging mogelijk in burgerlijk wetboek

1988
• Genderteam jongeren UMCU

2002
• Genderteam jongeren en volwassenen in VUmc

2014
• Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)





8/7/14 30/4/15

15/8/16

Pang et al.(2020)

OORZAAK?



Diversiteit zorgvragen

• Unieke zorgpaden op maat

• Wat heeft u nodig u zelf 

te zijn ?



Diversiteit ontwikkelingspaden 



Diversiteit in zorggebruikers

• Diversiteit in populatie
• Co-morbiditeit

• ASS 
• Veranderingen en gelijkenissen ten 

opzichte van eerdere cohorten
• (sekse ratio)

• Benieuwd, open en onderzoekend

38% As 1 diagnose huidig, vrnl. affectief en angst
70% As 1 diagnose huidig & lifetime
15% As 2 diagnose



Poortwachter beoordelaar

rapporteur ondersteuner
zorgverlener

Coach
begeleider

Belangenbehartiger
toehoorder hoeder

Expert verzorger facilitator

Buddy therapeut Dokter

Rollen



Verscherpte portfoliokeuzes

ØLandelijk netwerk toekomstbestendige 
transgenderzorg

ØSamenwerking regionale en landelijke 
netwerkpartners: inhoudelijke 
differentiatie (‘juiste zorg op juiste plek’). 

Øhoog complexe zorg en 
kennisspreiding.

ü Samen opleiden, samenwerken (personeel)  
ü Verduurzamen academische 

netwerkvorming 







Omgaan met onzekerheid in 
de spreekkamer: 

balanceren tussen respect voor autonomie en niet-schaden

Ellen Smets
Onderzoekslijn Medische Communicatie  



Onderzoe
kslijn 

Medische Communicatie 

Hanneke de Haes
Ellen Smets 

Marij Hillen, Inge Henselmans 
Leonie Visser, Vicky Lehmann

Danique Bos, Naomi van der Velden, Chiara 
Jongerius, Agnetha Fruijtier, Aranka Akkermans,
Pascale Kwakman, Liesbet Kurpershoek, Floor 
Cuijpers, Susan Oudbier, Gillian Scholten, Fiorella 
Huijgens 



Zes functie 
model

1. Relatie opbouwen en onderhouden
2. Informatie vergaren
3. Informatie geven
4. Tot een beslissing komen 
5. Voor ziekte en behandeling relevant 

gedrag bevorderen
6. Emoties hanteren

de Haes and Bensing. Patient Educ Couns. 2009
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§Bevorderen van autonomie van de patiënt

§Empowerment/eigen regie
§ Informatie beschikbaar op internet
§Vragenhulpen, keuzehulpen

§WGBO 1995 – update 2020
§Recht op informatie
§Gedeelde besluitvorming



Gedeelde besluitvorming is een 
gezamenlijke manier van 
besluiten,
waarbij arts en patiënt 
wederzijds informatie en 
gedachten uitwisselen, 

om tot een behandelbeslissing te 
komen die het beste bij deze 
patiënt past. 



Wanneer

Gedeelde besluitvorming als

§Er meer dan 1 redelijke optie 
aanwezig is

§Sprake is van wetenschappelijke 
onzekerheid 
§Geen evidentie – geen richtlijn

§Verschil tussen opties vooral 
relevant is voor de patiënt



Gedeelde besluitvorming als

§Er meer dan 1 redelijke optie 
aanwezig is

§Sprake is van wetenschappelijke 
onzekerheid 
§Geen evidentie – geen richtlijn

§Verschil tussen opties vooral 
relevant is voor de patiënt

Maakt onzekerheid expliciet

Wanneer



Voordelen

Gedeelde besluitvorming

§Bevordert autonomie

§≈Verbetert patiënt-uitkomsten
§ patiëntparticipatie     

§ patiënttevredenheid
§ therapietrouw 

§≈Vermindert overbehandeling

Montori, et al. JAMA 2013; Mulley et al. BMJ 2012;Stacey, et al. Cochrane Database Syst Rev 2014; 
Knops , et al. Ann Surg. 2012



Gedeelde besluitvorming

§Veel, complexe informatie 
§Angst voor verkeerde beslissing kan 
last zijn

§Ondermijnt vertrouwen in 
deskundigheid arts en/of effectiviteit 
behandeling

§Maakt onzeker
§ Extra kwetsbaar

§ ernstige aandoeningen
§ lage tolerantie voor onzekerheid 
§ Lage gezondheidsvaardigheden

Nadelen



Nadelen

Gedeelde besluitvorming

§Veel, complexe informatie 
§Angst voor verkeerde beslissing kan last 
zijn

§Ondermijnt vertrouwen in 
deskundigheid arts en/of effectiviteit 
behandeling

§Maakt onzeker

strijdig met weldoen en niet schaden 
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Evidence based medicine
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Evidence based medicine

Toenemend bewustzijn van onzekerheid



Definitie

Subjectieve ervaring van onwetendheid, 
i.e., weten dat je iets niet weet

Han et a., Med Decis Making. 2011; 31(6):828-38



Bronnen van onzekerheid

§Waarschijnlijkheid
§ de toekomst niet kunnen voorspellen

§Ambiguïteit
§ imprecisie, conflicterende inzichten, gebrek aan 

informatie

§Complexiteit



Onzekerheid

§Aversief, maakt angstig en besluiteloos, 
neiging vermijden

§Biedt ruimte voor hoop, kans, uitdaging



Onzekerheid in de spreekkamer?



Onzekerheid in de spreekkamer?
§Context afhankelijk

§ (Te) uitgebreid (genetica-testen)1 

§Redelijk expliciet (diagnostiek Alzheimer)2 

§Prognostische onzekerheid niet 
besproken, praktische onzekerheid wel 
(intensive care)3

§Als prognose gegeven, dan onzekerheid 
expliciet benoemd (oncologie – palliatieve  
behandelbeslissingen)4

� Weinig afstemming op en 
ondersteuning van patiënt

1. Medendorp et al., PEC 2018; 2. Visser et al. Health Expect. 2020; 3. Prins et al. in prep; 4. 
Henselmans et al., PEC, 2017 



�Artsen informeren veelal als strategie om 
onzekerheid ‘op te lossen’
�Patiënten willen informatie, ook als die 
nog onzeker is1, en
� Informatie over onzekerheid is niet per 
definitie schadelijk2

Maar 

1. Evans et al., Am J Resp Med 2009; 2. Blanch-Hartigan et al., Pat Educ Couns 2019.



§Patiënten vergeten veel – 50%1

§Willen sommige informatie niet 
(e.g.prognostische)2

§Begrijpen niet alle informatie3

§Willen niet meebeslissen4

1. Jansen  et al. J Clin Oncol. 2008; 2. Lagarde et al. Ann Surg Oncol. 2008; 

3. Pieterse et al. Psychooncology. 2013; 4. Tariman et al. Ann Oncol. 2010 



�Patiënten vergeten veel – 50%1

�Willen sommige informatie niet 
(e.g.prognostische)2

�Begrijpen niet alle informatie3

�Willen niet meebeslissen4

1. Jansen  et al. J Clin Oncol. 2008; 2. Lagarde et al. Ann Surg Oncol. 2008; 

3. Pieterse et al. Psychooncology. 2013; 4. Tariman et al. Ann Oncol. 2010 

strijdig met autonomie



Aanbevelingen
� Voorbereiden

� Wijs op mogelijkheid van voortduren van 
onzekerheid

� Bevragen van voorkeur/behoefte t.a.v. 
onzekerheid

� Informeren
� Open over wat niet en wel bekend is
� Schets scenario’s met implicaties
� Check regelmatig begrip, behoefte 

� Ondersteunen
� Bied controle door follow-up plan
� Vraag naar reacties op onzekerheid

Medendorp et al. Health Expect. 2021; Van Vliet et al., Medisch Contact



Aanbevelingen
� Voorbereiden

� Wijs op mogelijkheid van voortduren van 
onzekerheid

� Bevragen van voorkeur/behoefte t.a.v. 
onzekerheid

� Informeren
� Open over wat niet en wel bekend is
� Schets scenario’s met implicaties
� Check regelmatig begrip, behoefte 

� Ondersteunen
� Biedt controle door follow-up plan
� Vraag naar reacties op onzekerheid

Bevorderlijk voor gedeelde besluitvorming



Streven: balans tussen respect voor 
autonomie en welbevinden van 

individuele patiënt



Dank voor uw aandacht 




