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Bij Samen Beslissen zoekt  
u samen met uw zorgverlener naar 

de behandeling of zorg die het beste 
bij u past. Samen beslissen gebeurt in 
één of meer gesprekken, waarin u met 

uw zorgverlener alle mogelijkheden 
bespreekt en wat deze betekenen  

voor uw leven.

Samen Beslissen

Niet alleen meebeslissen  
maar SAMEN beslissen

Respons
128 van de
209 panelleden

Wie zijn onze 
panelleden? patiënt

naaste

geïnteresseerde

anders
‘

Ik merk dat het  
belangrijk voor mij is 

dat een dokter/ 
verpleegkundige mij 

nadrukkelijk uitnodigt 
om samen te  

beslissen en er de tijd 
voor neemt

‘

‘

Je hebt een ziekte nooit 
alleen, dus moet je naaste 
er zeker bij betrokken zijn

‘
‘

‘

Wilt u ook lid worden van ons  
digitale klantenpanel? 

Meld u hier aan!

68,4%

9,8%

18,8%

3%

Wat heb je nodig om zelf mee te kunnen beslissen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

duidelijke informatie over ziekte en behandelmogelijkheden

bedenktijd als een besluit moet worden genomen

ondersteuning van zorgverlener bij het maken van een keuze

66%

67%

94%

100% van de deelnemers 
vindt het belangrijk om mee te 
beslissen over behandeling en zorg

90% bereidt 
zich voor op het 
gesprek met de 
zorgverlener

Ruim 80% zou graag gebruik  
willen maken van de 3 Goede vragen 
of een keuzehulp

Folders,  instructievideo’s en digitale training 
over Samen Beslissen worden als belangrijkste hulpmiddel 
gezien voor patiënten om Samen Beslissen toe te kunnen 
passen tijdens het contact met de zorgverleners

Tips & Tricks 
voor zorgverleners
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Spreek duidelijke en heldere taal;  
gebruik geen vakjargon

Heb aandacht voor de meest  
kwetsbare; met name de patiënt zonder 
partner of familie

Altijd de mogelijkheid bieden een 
naaste mee te nemen. ‘Partners  
werden gemist tijdens Corona periode’.

De panelleden geven aan dat ze graag 
samen willen beslissen, omdat ze hun 
eigen lichaam het beste kennen 

Maak tijd & ruimte vrij om samen  
te beslissen

 Tip voor  
patiënt & naaste

2 horen, zien en onthouden 
meer dan 1

Noteer vooraf de belangrijkste 
vragen en neem deze mee naar  
de dokter of verpleegkundige

VRAGENLIJSTJE

https://www.zuyderland.nl/ziekenhuis/patient-en-bezoeker/meld-u-aan-voor-ons-digitale-klantenpanel

