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Samen met de arts beslissen over een behandeling. Geen veranderingen
in de mate waarin dit gebeurt in de periode 2016-2019.
Dit feitenblad beschrijft hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming over een
behandeling ervaren bij hun huisarts of medisch specialist. Gezamenlijke besluitvorming
omvat verschillende aspecten: betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met
patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en de patiënt en het
instemmen van arts en patiënt met een uiteindelijke beslissing1. De data zijn afkomstig van
het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.
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Berekenen score gezamenlijke besluitvorming
Voor het meten van gezamenlijke besluitvorming
vanuit het perspectief van de patiënt is gebruik
gemaakt van de gevalideerde Nederlandse
vertaling van de SDM-Q-9 vragenlijst2. Deze
vragenlijst omvat 9 vragen met 6
antwoordcategorieën die variëren van “volledig
oneens” naar “volledig eens”. Deze antwoorden
leveren een totaalscore op. Deze score is
omgerekend naar een schaal van 0 tot 100. Een
hogere score betekent een grotere mate van
gezamenlijke besluitvorming3.

Geen stijging of daling van de score gezamenlijke
besluitvorming tussen 2016 en 2019
In 2019 is de gemiddelde totaalscore van de
respondenten 69, met een standaardafwijking van
25. Wanneer naar de ontwikkeling van de score
voor gezamenlijke besluitvorming tussen 2016 en
2019 wordt gekeken, blijkt dat er geen sprake is
van een lineaire trend. Dit betekent dat de
gezamenlijke besluitvorming door de jaren heen
niet aan het stijgen of dalen is (zie onderstaande
figuur).
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Vragenlijst (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg
van het Nivel in november 2016, 2017, 2018 en 2019. Er is een regressieanalyse
uitgevoerd naar de verandering van de gezamenlijke besluitvorming door de tijd,
waarin is gecontroleerd voor leeftijd en geslacht.

Steekproef

De steekproef was in alle jaren N=1500 en was representatief voor de algemene
bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder naar leeftijd en geslacht

Respons

664 respondenten in 2019 (44%). De samenstelling van deze groep respondenten
was naar leeftijd en geslacht niet helemaal representatief voor de algemene
bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland, ook al was de steekproef dit wel. Er is
daarom een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Respondenten

In 2019 was 49% vrouw en 51% man. 14% was 18-39 jaar, 60% was 40-64 jaar en
27% was 65 jaar of ouder.
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