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Persoonsgerichte zorg; strategieën 

INDIVIDUEEL 

Participatie in 

zorg 

- Voor consult 

- Tijdens 

- Na consult 

 

Microniveau 

 

 

Actief of reactief 

COLLECTIEF 

Participatie in  

- onderzoek 

- beleid 

 

     

    Macroniveau 

    Mesoniveau 

 

Actief of reactief 

“Ik heb de hulp 

gekregen die ik 

nodig had en die ik 

wilde, op het juiste 

moment en op de 

juiste manier.”  

Donald Berwick. Health Affairs 2009 

Van der Weijden T. Kwaliteit en veiligheid in 

patiëntenzorg. BSL, Houten  2011 
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Persoonsgerichte zorg; strategieën 
Participatie ladder Arnstein 1969 
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Patiënten aan het roer 

Samen uitvoeren 

Samen beslissen 

Consulteren 

Informeren 
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Samen Beslissen Waarom urgent? 

                  “Dat doe ik toch al?” 

• Video-opnames consulten 

– 100 patiënten met rectum/borst-kanker 

– 33 oncologen 

• “Choice talk” ? 

– 3/100 consulten  

– OPTION score 10 (range 2-60) 

 
Kunneman M, et al. Acta 

Oncologica 2016 
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Samen Beslissen Waarom urgent? 
“Ik weet wat mijn patiënt wil”  

Borstamputatie? Borstsparend +? 



Vakgroep Huisartsgeneeskunde 
www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl 

Samen Beslissen Waarom urgent? 
“Ik weet wat mijn patiënt wil” 

 
• USA Behoud borst top-prioriteit            
                                                               

- Arts:    72% 
- Patiënt:  7% 

 

Borstamputatie? Borstsparend +? 

Lee et al.  
Health Expect 2010 
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Samen Beslissen Wat is het?  

Elwyn G et al. J Gen Int Med 2012 

Elwyn G et al. Pat Educ Couns 2013 

Keuze 
Er is iets te 

kiezen 

 

 

Opties 
Wat zijn de 

opties?  

 

 

Voorkeur
van patiënt 

 

 

 

Besluit 
Integreer 

voorkeuren 

van patiënt 

en arts 
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Samen Beslissen Wat is het?  

Keuze 
Er is iets te 

kiezen 

 

 

Opties 
Wat zijn de 

opties?  

 

 

Voorkeur
van patiënt 

 

 

 

Besluit 
Integreer 

voorkeuren 

van patiënt 

en arts 

Cave: dump keuzestress 
bij patiënt 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over verbeterde keuzehulpen 

• PROMS als input voor effecten in keuzehulpen 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over verbeterde keuzehulpen 

 

Standard set breast 
cancer care 

www.ichom.org 

• PROMS als input voor 
bijwerkingen in keuzehulpen 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over verbeterde keuzehulpen 

 

ML Kimman, C Dirksen et al. 
Pesam questionnaire. 
in print Patient 2017 

• PROM als input 
voor behandellast 

Uitkomsten: 
- Werking 
- Bijwerkingen 
- Gebruikersgemak 
- Tevredenheid 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over doelen stellen  

 

PSK Patient Specifieke Klachten 
Sandra Beurskens 1996,  

PSK2.0 Anita Stevens 2017 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over doelen stellen 
                                    

Keuze 
Er is iets te 

kiezen 

 

 

Opties 
Wat zijn de 

opties?  

 

 

Voorkeur
van patiënt 

 

 

 

Besluit 
Integreer 

voorkeuren 

van patiënt 

en arts 

van der Weijden T, Rietmeijer C, van Bokhoven L, Daniels R, 

de Booys M, Westermann G; van de Pol M,  Beurskens S. 

Doelen 
Agenda 

bepalen 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over doelen stellen 

 

Schuling J et al NTvG 2013 
www.OPTool.nl 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over doelen stellen 

S Lenzen, J van Dongen, R Daniels, 
L v Bokhoven, S Beurskens, et al. 

Zuyd Hogeschool + MUMC+ 

Int. Classification of 
Functioning, 

Disability and Health 
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Minder pijn,  
conditie verbeteren 

Werk blijven doen,  
met kleinkinderen 
naar speeltuin 

Bewegen is 
belangrijk voor mij, 
leren omgaan met 
gevoel van verlies 

Kinderen mogen meer 
begrip hebben voor 
mij, trap in huis vormt 
belemmering 

PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over maatwerk 

• Maatwerk; in de PROM zijn keuzes gemaakt voor bepaalde 
aspecten van gezondheid of functioneren relevant voor 
meerderheid. 
 
 
 

• Maatwerk; Niet iedereen,  niet altijd, energie voor 
empowerment. Troost, steun, gids 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over maatwerk 

• Gebruikersgemak 
• Gezondheidsvaardigheden 

- PREMs over kwaliteit van zorgrelatie bij mensen met 
dementie 

S Stans, A Moser, R Dalemans, S 
Beurskens, et al. Zuyd Hogeschool 
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PROMs en persoonsgerichte zorg 
dromen over beleid 

• PROMs/PREMs selecteren dmv state-of-the-art 
richtlijnontwikkeling 

• Zuinig gebruiken  voor kwaliteitstoetsing 
• Waarden verhelderd dmv PROM als input voor MDO 
• Geautomatiseerde registratie  van waarden en voorkeuren, 

in IZP, in beveiligd patiënt dossier 
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key messages PROMs en PREMs 

• Genereren data over (bij)werkingen en behandellast  
voor keuzehulpen. 

• Geven inzicht in voorkeuren en doelen van patiënten 
tbv samen beslissen. 

• Vragen om maatwerk; denk aan de excentrieke, 
wanhopige, of laaggeletterde patiënt. 

• Worden  geautoriseerd zoals in richtlijnen, en op 
nationaal niveau beheerd.  

• Zijn er voor de patiënt, geen doel op zich. Minimaliseer 
administratieve last. 


