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Shared decision-making,
makkelijk gezegd
maar gebeurt te weinig
ISMA Lezing, 23 november 2015
Jan van Dixhoorn

Shared decision making
of ‘gezamenlijke
besluitvorming’
Idee over spreekkamer interactie, dat is
ontstaan vanuit ethiek en het recht en
met enige evidentie voor betere
gezondheid uitkomsten
William Godolphin, Shared decision
making. Understanding decision making
in Healthcare and the Law. Healthcare
Quarterly, 2009, Vol 12, 186-90
Shared decision making voor
beginners, Medisch Contact, 2011, Vol
66-26, 1639-41
D. Tucker et al. Meetings between
Experts. An approach to sharing ideas in
Medical Consultations. New York,
Routledge, 1985

• Verenigt respect voor autonomie van
patiënt en monopolie en macht van
artsen
• Balans tussen ‘paternalisme’ en
‘consumerisme’
• Ontmoeting van experts: arts in
geneeskunde en patiënt in zijn eigen
leven
• Overheid, idee van zelfmanagement,
veronderstelt deelname in
besluitvorming
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Medische praktijk:
beter informeren
Stap tussen informatie verstrekken
en beslissen vergroten.
Vier vragen ter overweging voor
patiënt:
Welke behandelopties zijn er?
Welke voor en nadelen hebben ze?

Hoe waarschijnlijk is het dat ze
optreden?
Wat is voor mij van belang?

SDM gebeurt te weinig
Er is een grote kloof tussen theorie
en praktijk. Een goed niveau van
SDM komt ongeveer in 10% van
spreekkamer contacten voor

Patiënten zijn wel beter
geïnformeerd, consumenten belang
telt meer mee, en autonomie is van
toenemende waarde
Het initiatief tot grotere
onafhankelijkheid moet echter wel
van de hulpverlener komen

Opties aanbieden is ongewoon voor
artsen / hulpverleners maar heeft
voordelen:
• Controle door patiënt verbetert de
veiligheid en reduceert fouten
• Compliance verbetert, onjuist
gebruik of niet-gebruik neemt af
• Grote variatie in praktijk en
onnodige kosten kunnen afnemen

• Braddock (1999): spreekkamer
gesprekken bij huisartsen en
chirurgen voldeden slechts bij 9%
aan SDM criteria
• Elwyn (2003): SDM kenmerken
waren bij 0-11% van huisartsen
gesprekken
• Young (2008): Scoringsinstrument
‘OPTION’ bij 152 huisartsen,
gemiddeld waren 11 van de 48 items
aanwezig. Bij geen meer dan de helft
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Bewust zijn van nietweten
Welke aspecten van een
behandeling zijn onzeker voor een
behandelaar?
Welke momenten van het verloop
van een behandeling zijn onzeker?
Welke keuzes zijn er eigenlijk?
Zelf reflectie door behandelaar op
lacunes in weten

• Keukentafel gesprekken bij WMO
door gemeentes: wat heeft
iemand nodig, wat kan hijzelf?
• Eindstadium CA behandeling: wat
te doen?
• Regulier of complementair? Is
uitstel van een invasieve
behandeling of nadere diagnostiek
mogelijk / veilig?

‘Herrschaftsfreie kommunikation’

Stress management
Is stress vooral een gevolg van
stressoren, waarmee onvoldoende
mee omgegaan wordt, of van tekort
in hanteren van interne
gespannenheid?
•

Welke keuze maak je?

•

Waarmee begin je?

•

Wanneer stop je daarmee?

•

Op grond waarvan stop je?

• Je weet van tevoren niet of, en in
welke mate, stress een rol speelt
in een probleem
• Stress management wordt zelden
als behandelwijze op zich zelf
toegepast
• Op zich zelf of niet, evalueren van
uitkomsten is informatief

• ‘Onderzoekend behandelen’
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Spanningsregulatie,
procesmatig
Het kan zijn dat uw problemen
samenhangen met een te hoge,
maar onnodige gespannenheid
Dat kunnen we onderzoeken
door ontspanning te gebruiken,
in een proefbehandeling van 3-4
sessies

Dan evalueren of we op de
goede weg zitten
Evaluatie niet SMART maar GOZ:
globaal, observeerbaar, zinvol

Screening op (te) hoge
spanning

Is er een ingang voor spanningsregulatie?
• Ontspanningservaringen, nieuwer, sterker, anders ?
• VOER, VTO, EVO, MARM

Is er een effect?
• Klachtrubrieken?
• Gedragsveranderingen, functioneren?
• Vragenlijsten (NVL, ATL)?

Is er een zinvol proces?
• Zeven processen van interne zelfregulatie van spanning

Of zijn er blokkerende stressoren?

• Elevated Nijmegen Questionnaire score
is not diagnostic of a specific syndrome
It is a trans-diagnostic and non-medical abnormality
Used to detect patients for whom something other than
the medical condition may be a cause of the complaints
and, thus, medical treatment should be reconsidered

• The Nijmegen Questionnaire reflects a
subjective aspect of dysfunctional
breathing
Variable relation with ventilation or breathing movement

Jan van Dixhoorn, Hans Folgering, The
Nijmegen Questionnaire and
dysfunctional breathing. European
Respiratory Journal, open research,
2015,1-1

• Normalisation of the Nijmegen
Questionnaire score after breathing
regulation
When complaints are breathing related and when
breathing regulation is successful, NQ normalizes
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Hartrevalidatie is
‘evidence based’
Bewegingsprogramma leidt tot
verbetering inspanningsvermogen,
afname angst en angina pectoris,
betere prognose
Ontspanningsprogramma heeft
dezelfde effecten, ten dele ook
extra, dus bovenop een
bewegingsprogramma
Dit zijn gemiddelde uitkomsten van
RCT’s

Revalidatie programma
procesmatig uitvoeren
Individuele revalidatiedoelen vragen
Functioneren meten bij aanvang,
tussentijds en aan eind: fysieke
belastbaarheid en kwaliteit van leven
Bij tussenevaluatie besluiten al of niet
te stoppen

Vragen
Wie gaat stoppen?
Hoe verloopt de besluitvorming in de
tijd

• De programma’s zijn sterk
geprotocolleerd, maar heel
verschillend tussen centra
• Het is onbekend hoe lang ze
moeten duren voor voldoende
herstel van functioneren van een
deelnemer optreedt

• Het feit van deelname is al gunstig
voor de prognose

• Doelen voorleggen en laten kiezen
(i.p.v. afleiden van metingen en vragenlijsten)

• In eerste fase observeren en
overleggen over evaluatie
moment (tenminste binnen zes weken)
• Functioneren evalueren
Is het voldoende geweest, weet u wat u
gaat doen, zit u op de goede weg

• Zijn er actuele problemen: is er
aanleiding voor verwijzing, voortzetting,
uitbreiding van programma
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‘Oud’
Programma georiënteerd
programma

‘Herontwerp’
Proces georiënteerd
programma

• Screeningsfase:

• Screeningsfase: breed aanbod

•
•

•
•
•
•

Fietsergometrie
Intro ontspanning + eventueel Individueel
begeleiding

• Tussentijdse evaluatie, na 5 weken

Fietsergometrie met ECG
Spel en circuittraining
Ontspanningsmodule
Informatiemodule

Metingen:
Fietstraining
Kwaliteit van leven

• Tussentijdse evaluatie < 6 weken

Doorgaan

Stoppen

(Complex)

• Vervolgfase:
• Vervolgfase:
• Spel en circuit

•
•

Circuittraining
Individueel begeleiding

• Eindevaluatie > 5wk

• Eindevaluatie na 5 weken

All referred
patients

Between 1999 and 2011

MIDTERM
evaluation
(± 6 weeks)
STOP CR

CONTINUE CR

Screening
program

Extended
program
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Revalidatietrajecten
8%

4%

Totaal waren 3668 patiënten aangemeld
Driekwart volgden de standaard
Twee derde van hen stopten na fase 1

10%

standaard kort

51%

standaard volledig

slecht belastbaar

geen inspanning

27%

geen programma

Patiënten die eerder revalideerden (n=226) geexcludeerd

8

24-11-2015

9

24-11-2015

Uitkomstmaten: herstel van functioneren in fysieke conditie en
kwaliteit van leven
De verbetering is het grootst in de eerste fase
Stoppers waren al beter, verbeteren het meest en verschillen na de
eerste fase het sterkst van niet-stoppers
Niet-stoppers verbeteren verder in de tweede fase, stoppers blijven
stabiel
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Wie stoppen tussentijds?

Conclusie
Wie stoppen tussentijds?
•
•
•
•

Ouderen
Patiënten met minder revalidatiedoelen
Patiënten met hoog welbevinden en laag invaliditeitsgevoel
Patiënten die alleen het bewegingsprogramma doen

Medische informatie en fysieke belastbaarheid spelen geen rol in de
gezamenlijke beslissing, terwijl dit voor de cardioloog richtinggevend is
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Besluitvorming in de loop der tijd, 1999 - 2011

Percentage patiënten dat stopt na de screening per jaar

Welbevinden scores: verschil tussen stoppen en doorgaan,
tijdens de tussen meting
7,00

100%

6,00

80%

5,00

60%

vervolg
screening

40%

4,00
Reeks1
3,00

20%

2,00

0%

na
ja
ar
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

1,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

De besluitvorming wordt selectiever in de loop der jaren

Besluitvorming
• Aantal stoppers neemt toe, van
• Welbevinden van niet-stoppers
circa 50% naar circa 75%
neemt in de loop der jaren af
• Ook aantal ouderen neemt toe,
• Welbevinden van stoppers blijft
die dus vaker stoppen
op een gelijk hoog niveau
(plafond: 32 van 12-36)
• Het aantal deelnemers groeide
van circa 200 naar circa 300 per
• Hetzelfde geldt voor
jaar, waardoor de druk toeneemt
invaliditeitsgevoel (21 van 12op therapeut om te stoppen
36), maar in fysieke
belastbaarheid is er geen
• Ook kan de besluitvorming
verschil, en niet toenemend
selectiever worden
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