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Voorwoord 

In deze kennisvraag ten behoeve van het Ministerie van VWS wordt beschreven wat tijd voor 
samen beslissen inhoudt volgens patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars en welke aspecten 
van tijd er uit de literuur rondom samen beslissen naar voren komen.  
 
We willen alle enthousiaste patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars bedanken voor hun 
deelname aan de interviews. De inzichten uit deze interviews vormen samen met de uitkomsten 
uit het literatuuronderzoek de basis van dit rapport. 
 
Wij willen de leden van de adviesgroep bedanken voor hun input bij dit onderzoek: Suzanne 
Bierkens (Ministerie van VWS, directie PZo), Josine van der Kraan en Evelien Jansen 
(Patiëntenfederatie Nederland), Hans Peter Jung (Huisartsenpraktijk Afferden) en Jany 
Rademakers (Nivel). 
 
Wij hopen dat de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan meer inzicht in tijd voor samen 
beslissen binnen en buiten de spreekkamer. 
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Samenvatting 

Keer op keer wordt gebrek aan tijd genoemd als een belemmerende factor voor het 
implementeren van samen beslissen in het zorgproces. Zorgverleners noemen tijd, enerzijds, vaak 
als reden voor het niet doorlopen van de verschillende stappen van samen beslissen (team talk, 
option talk, preference talk, decision talk) (Elwyn et al., 2017) en, anderzijds, als dé oplossing om 
het proces van samen beslissen te verbeteren. Wat er precies wordt bedoeld met het begrip ‘tijd’ 
blijft echter onduidelijk. Gaat het om de beschikbare tijd voor een consult, om tijd voor 
consultvoorbereiding of om de mogelijkheid voor een extra of dubbel consult? Gaat het om de 
tijd die - gelet op ziekteprogressie of zwangerschapsduur - medisch verantwoord is alvorens een 
beslissing te nemen? Betreft het tijd voor patiënten om hen de gelegenheid te geven een 
keuzehulp te doorlopen of een coach te zoeken die hen kan ondersteunen in het proces van 
samen beslissen? Los van de onduidelijkheid over wat tijd in relatie tot samen beslissen precies 
inhoudt is het de vraag wanneer de hoeveelheid tijd voor samen beslissen voldoende is en wie dat 
bepaalt. En hoe verschilt dat per aandoening, persoon of fase van ziekte (acuut, chronisch, 
terminaal)? In dit onderzoek hebben we het begrip tijd in relatie tot samen beslissen belicht 
vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Deze informatie is 
vervolgens toegevoegd aan de kennis over tijd in relatie tot samen beslissen zoals beschreven in 
de onderzoeksliteratuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een aanbeveling ‘Tijd voor samen 
beslissen’.  

Middels interviews met 14 patiënten, 17 zorgverleners en 4 zorgverzekeraars zijn de ervaringen 
en inzichten van deze stakeholders onderzocht. Daarnaast is aan de hand van bestudering van 69 
onderzoeksartikelen inzicht verkegen in de situaties waarin tijd voor samen beslissen aan de orde 
is en de oplossingen die geboden worden om effectief met tijd om te gaan.  
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Wat zijn opvattingen, ervaringen en (ondersteunings-) 
behoeften van zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars rondom tijd voor samen beslissen? 
Deze hoofdvraag werd uitgesplitst in de volgende vier vragen: 
 
1. Wat is er - in de literatuur - bekend over de relatie tussen tijd en samen beslissen?  
Uit de literatuur blijkt dat er voor de relatie tussen tijd en samen beslissen enige evidentie 
bestaat. Zorgverleners en patiënten ervaren op verschillende manieren gebrek aan tijd voor 
samen beslissen. Het voldoen aan de randvoorwaarden voor samen beslissen kost meer tijd dan 
thans beschikbaar is in een consult. Daarnaast wordt de extra tijd die langere consulten bieden 
vaak ingevuld met het verstrekken van aanvullende informatie; een langer consult biedt daarmee 
niet automatisch meer ruimte voor patiëntparticipatie. Ook andere contextfactoren, zoals de 
medische setting, de leeftijd van de patiënt of het type besluit dat genomen moet worden, 
hangen samen met de mate van patiëntparticipatie en samen beslissen. Nadat patiënten een 
diagnose te horen hebben gekregen, hebben zij (acceptatie- en herstel-)tijd nodig alvorens actief 
in besluitvorming te kunnen gaan participeren. Tijd kan ook positief benut worden. Zo zou, indien 
mogelijk, de wachttijd voorafgaand aan de start van een behandeling als reflectietijd benut 
kunnen worden. Daarnaast kan met (digitale) keuzehulpen tijd voor samen beslissen beter benut 
worden. Bij acute en levensbedreigende aandoeningen vindt besluitvorming vaak 
noodgedwongen eenzijdig plaats; zo mogelijk kan er over het genomen besluit later meer 
uitgebreid gecommuniceerd worden met patiënten en naasten. In het algemeen is het van belang 
dat zorgverleners zich realiseren dat meer actief participerende patiënten ook meer tijd nodig 
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hebben om informatie tot zich te nemen alvorens tot een besluit te komen. Het huidige 
vergoedingensysteem biedt geen prikkels voor het toepassen van samen beslissen; de tijd blijft 
dus beperkt. Deze beperkte tijd zou gecompenseerd kunnen worden door besluitvorming 
interprofessioneel te benaderen of er meerdere consulten voor in te plannen.  
 
2. Wat verstaan patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder het begrip tijd in relatie tot 
samen beslissen? Is dit bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd of ‘leef-tijd’?  
Er blijken zowel overeenkomsten als verschillen te zijn in de manier waarop tijd voor samen 
beslissen door de geïnterviewden wordt geïnterpreteerd. Consulttijd, bedenktijd en 
voorbereidingstijd worden door iedereen genoemd. Voorbereidingstijd omvat zowel de 
voorbereidingstijd van patiënten (zoals vragen opschrijven, opzoeken van informatie op internet) 
als de voorbereidingstijd van zorgverleners (zoals het lezen van patiëntendossier, keuzehulp 
doornemen, MDO). Daarnaast worden door sommige patiënten ook wachttijd, leef-tijd en 
luistertijd genoemd en brengen zorgverleners en zorgverzekeraars tevens het belang van 
scholingstijd naar voren om samen beslissen te leren en in de praktijk te brengen. Zorgverleners 
noemen ook tijdwinst of beschikbare tijd die een (uitgestelde) behandeling kan opleveren voor 
een patiënt. Bijna alle patiënten vinden dat tijd een (grote) rol speelt bij samen beslissen. De 
verschillende zorgverleners lijken hier een wisselend beeld bij te hebben. Huisartsen zien 
beperkingen in tijd in het algemeen wel als een beïnvloedende factor voor hun praktijkvoering, 
maar zien niet direct een al te sterke relatie met samen beslissen. Zorgverleners in de tweedelijn 
zien een duidelijkere relatie tussen tijd en samen beslissen en beschouwen tijd (mits effectief 
ingezet) als een essentieel onderdeel van samen beslissen. Voor de zorgverzekeraars is tijd een 
randvoorwaarde voor samen beslissen. Zowel zorgverleners als zorgverzekeraars noemen 
keuzehulpen als een belangrijk hulpmiddel bij (tijd voor) samen beslissen. Dit heeft met name 
betrekking op het benutten van voorbereidingstijd voor samen beslissen voor patiënten en 
zorgverleners. Opvallend is dat geen enkele patiënt een keuzehulp noemt. Mogelijk zijn de 
geïnterviewden hier onbekend mee of zij vatten het op als (het opzoeken van) informatie over 
behandelmogelijkheden (en kennen de term niet). 
 
3. Hoeveel tijd is volgens patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars momenteel beschikbaar 
voor samen beslissen en hoeveel tijd zou nodig zijn? In welke mate verschilt dit tussen 
aandoeningen en fasen van ziekte?  
Volgens de patiënten is er meestal 10 minuten consulttijd beschikbaar voor samen beslissen; 20 
minuten - een dubbel consult - zou voor de meesten noodzakelijk zijn. Verschillende zorgverleners 
leggen prioriteit bij meerdere consulten zodat patiënten ook bedenktijd krijgen. Hoeveel tijd 
noodzakelijk is voor samen beslissen is niet zonder meer aan te geven. De zorgverleners geven 
aan dat zij meer tijd inplannen voor samen beslissen als de standaard tijd onvoldoende blijkt te 
zijn. Volgens de geïnterviewden verschilt de beschikbare en de noodzakelijke tijd voor samen 
beslissen per patiënt, aandoening en context; ouderen, laaggeletterden en patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer tijd nodig. Zowel patiënten als zorgverleners 
hebben de ervaring dat er binnen bepaalde klinische settings (o.a. binnen de psychiatrie) 
voldoende tijd voor samen beslissen is. Bij complexe of chronische aandoeningen is meer tijd voor 
samen beslissen nodig. Het beleid van de zorgverzekeraars beperkt zich tot het stimuleren van 
activiteiten rondom samen beslissen; men voert geen actief beleid (met concrete financieringen 
voor activiteiten rondom samen beslissen) vanwege het ontbreken van evidentie. 
 
4. Hoe kunnen patiënten en zorgverleners toegerust worden om de tijd die hen toekomt om samen 
te beslissen zo optimaal mogelijk te benutten? 
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De patiënten noemen verschillende opties om de tijd die hen toekomt om samen te beslissen met 
hun zorgverlener optimaal te benutten: taakdelegatie, meer zorgverleners opleiden of inzetten en 
ervoor zorgen dat zorgverzekeraars meer consulttijd vergoeden.  
De zorgverleners zien vooral mogelijkheden in het bieden van ruimte in gesprekken, het integraal 
inregelen van meer tijd voor samen beslissen in zorgorganisaties, het consulteren van andere 
zorgverleners of het inzetten van keuzehulpen. De zorgverzekeraars denken dat samen beslissen 
efficiënter kan met behulp van keuzehulpen (of andere beslis-ondersteuners) of taakdelegatie. 
Meer tijd voor samen beslissen levert volgens de patiënten minder vervolgconsulten, minder 
behandelingen en minder kosten op. De patiënten hebben behoefte aan meer tijd voor samen 
beslissen; de mogelijkheid om een dubbelconsult van 20 minuten aan te kunnen vragen vinden zij 
altijd wenselijk. De zorgverleners hebben vooral behoefte aan meer voorbereidingstijd en tijd 
voor specifieke doelgroepen (zoals oudere of kwetsbare patiënten). Ook vinden zij dat 
keuzehulpen meer bekend en gebruikt moeten worden en is er behoefte aan scholing en training, 
waardering voor samen beslissen en empowerment van patiënten. De zorgverzekeraars noemen 
rondom tijd voor samen beslissen vooral het belang van meer onderzoek alsmede scholing en 
training van zorgverleners en patiënten. 
 
Concluderend laten de resultaten uit deze kennisvraag naar ‘Tijd voor samen beslissen’ zien dat 
samen beslissen mogelijk meer tijd kost, maar ook vraagt om een andere attitude van 
zorgverleners, zorgverzekeraars en (soms ook) patiënten. Tijd is immers ook prioriteit en gaat 
daarbij ook om het anders organiseren van zorg rondom samen beslissen. Het lijkt erop dat 
patiënten in het algemeen meer contacttijd willen met hun zorgverleners, terwijl zorgverleners en 
zorgverzekeraars vooral de voorbereidingstijd en wachttijd beter willen benutten door de inzet 
van keuzehulpen. De benodigde tijd voor samen beslissen is bovendien afhankelijk van allerlei 
contextfactoren, zoals type aandoening, patiënt en setting. Met name kwetsbare patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden, ernstig zieken en ouderen hebben meer contacttijd nodig. 
Investering in deze randvoorwaarden is van groot belang.  
Wellicht dient het belang van samen beslissen tevens breder uitgedragen te worden op 
organisatieniveau om deze attitudeverandering te bewerkstelligen. Verschillende stakeholders 
(zorgverzekeraars, managers van ziekenhuizen en gezondheidscentra) kunnen hierop inzetten.  
De explorerende insteek van deze kennisvraag geeft duidelijke hints en indicaties voor 
verbeteringen en vernieuwende inzichten in tijd voor samen beslissen, maar verder dan dit 
kunnen de uitspraken niet gaan. Het is duidelijk geworden dat er naast tijd legio andere 
variabelen spelen die mogelijk van belang zijn voor effectief samen beslissen in de zorg. Deze 
kennisvraag biedt voldoende handvatten om hier in toekomstig vervolgonderzoek gericht op in te 
gaan. De uitkomsten kunnen daarnaast input leveren voor lopende initiatieven op het terrein van 
samen beslissen, zoals het programma Uitkomstgerichte Zorg, een programma dat in 
gezamenlijkheid wordt uitgevoerd door alle partijen die het Hoofdlijnenakkoord Medisch-
Specialistische Zorg hebben ondertekend.    
 
Aanbevelingen Tijd voor samen beslissen 
Voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars: 

• Het is belangrijk om besluitvorming te zien als een continu en herhaaldelijk proces in plaats 
van een eenmalig gebeuren. 

• Afhankelijk van de behoeften of voorkeuren van patiënten (persoonsgericht) en de 
beschikbare tijd voor het nemen van beslissingen, moet het inplannen van een dubbel consult 
(van 20 minuten) of vervolgconsult voor zorgverleners of patiënten mogelijk zijn én bovendien 
gefaciliteerd worden door zorginstellingen en verzekeraars. Daartoe zouden zorgverleners hun 
patiënten moeten voorlichten over de mogelijkheid voor een dubbel of extra consult en dit 
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faciliteren. Dergelijke acties kunnen ook worden meegenomen in de actviteiten van het 
programma Uitkomstgerichte Zorg.  

 
Voor (kwetsbare) patiënten: 

• Patiënten bekend maken met de mogelijkheid om extra tijd of een extra consult te vragen. Dit 
zou een plek kunnen krijgen in de sectoroverstijgende publiekscampagnes Samen Beslissen 
vanuit de verschillende hoofdlijnenakkoorden. 

• Meer (voorbereidings- en consult)tijd voor samen beslissen, zeker voor ouderen en meer 
kwetsbare patiënten (zoals mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ernstig zieken); 
daar kan ook een verpleegkundige of praktijkondersteuner een rol in spelen. 
 

Voor zorgverleners: 
• Zorgverleners kunnen patiënten wijzen op beschikbare (digitale) keuzehulpen, dan wel 

betrouwbare (online) gezondheidsinformatie en deze samen doornemen. 
• Voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, bestaan 

specifieke (visuele) hulpmiddelen. Daarnaast kunnen zorgverleners o.a. gebruik maken van de 
teach-back methode (terugvraagmethode). Voor specifieke aanbevelingen en hulpmiddelen 
voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden zie “Kennissynthese Samen beslissen 
in de spreekkamer” (Oosterveld et al., 2019) en “Kennisvraag Beter omgaan met beperkte 
gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg” (Murugesu et al, 2018). Ook deze 
mogelijkheden kunnen in verschillende campagnes en activiteiten worden meegenomen. 

• Meer uitgebreid en herhaaldelijk scholen van zorgverleners (video-feedback; teach-back 
methode) en patiënten in (het optimaal benutten van tijd; gebruik van keuzehulpen voor) 
samen beslissen. Gebruik van de ‘3 goede vragen’ alleen is onvoldoende. In 
trainingsprogramma’s voor zorgprofessionals, van o.a. Pharos en Nivel, komen deze methoden 
al uitgebreid aan de orde. 

 
Voor zorgverzekeraars: 
• Consult(tijd)en anders financieren in samenspraak met de zorgorganisatie, specifieke 

afdelingen binnen die zorginstellingen én aan de onderhandelingstafel.  
• Anders organiseren van bekostiging van zorg, bijvoorbeeld door benodigde consulttijd om 

samen beslissen mogelijk te maken meer af te stemmen op de patiënt en diens aandoening 
(bijvoorbeeld dubbel consult of vervolgconsult) dan op DBC’s.  

• Zorgverzekeraars kunnen samen met ziekenhuizen en gezondheidscentra optrekken om het 
belang van samen beslissen breder uit te dragen via publiekscampagnes. 

• Inzetten op meer onderzoek naar de inzet en baten van (extra) tijd voor samen beslissen en de 
rol van keuzehulpen hierbij. 

 
Voor onderzoekers, samen met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere 
stakeholders: 
• Ontwikkelen en implementeren van (meer, digitale) keuzehulpen volgens de Leidraad “Hoe 

ontwikkel ik een keuzehulp”: https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/493-
hoe-maak-ik-een-keuzehulp-bij-een-richtlijn/file .   

• Onderzoeken van inzet en baten van (extra) tijd voor samen beslissen; zorgverzekeraars 
missen de evidentie om hun beleid op in te richten. 

• Onderzoek naar de effecten van scholing van patiënten en zorgverleners in (optimaal benutten 
van tijd voor) samen beslissen. 

• Onderzoek naar tijd voor samen beslissen onder verschillende typen zorgverleners.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

‘Samen beslissen’ betreft het proces waarbij een beslissing over diagnostiek of behandeling 
gemaakt wordt door de patiënt samen met zijn of haar zorgverlener(s). Wanneer dit proces 
adequaat verloopt worden patiënten actief betrokken bij hun eigen zorg, krijgen zij de ruimte om 
te reflecteren op wat belangrijk is in hun leven en de mogelijkheid daarop hun keuzes af te 
stemmen. In de klinische praktijk verloopt het proces van samen besissen echter niet zo 
gestroomlijnd. Als reden voor een stagnerend proces van samen beslissen wordt gebrek aan tijd 
vaak als eerste genoemd (Garvelink et al., 2019; Joseph-Williams, Elwyn, & Edwards, 2014; Légaré, 
Ratté, Gravel, & Graham, 2008; Roodbeen et al., 2020). Hoeveel tijd nodig is om samen beslissen 
succesvol te laten verlopen is echter onduidelijk (Pieterse, Stiggelbout, & Montori, 2019). Evenmin 
is duidelijk wat onder tijd wordt verstaan, is dat de concrete tijd waarin een 
besluitvormingsgesprek tussen zorgverlener en patiënt plaatsvindt en is dat dan inclusief of 
exclusief de tijd voor voorbereiding (bijv. doorlopen van een keuzehulp) of overleg met collega’s 
(multidisciplinair overleg)? Mogelijk verschilt de betekenis van tijd voor samen beslissen van 
patiënt tot patiënt en van situatie tot situatie. Zo is tijd meestal beperkter voorafgaand aan de 
start van een oncologische behandeling, en is er meer tijd in geval van ingrepen - zoals de 
vervanging van een heup - waarbij het tijdstip van ingrijpen minder gevolgen heeft voor de kans 
op genezing of het risico op complicaties. Onderzoek naar het begrip tijd in relatie tot 
zorgverlener-patiënt contacten laat zien dat patiënten niet altijd voldoende tijd krijgen hun 
verhaal te doen (Kappen & van Dulmen, 2008; Langewitz et al., 2002; Marvel, Epstein, Flowers, & 
Beckman, 1999) waardoor potentieel belangrijke informatie gemist wordt. Als het proces van 
informatie geven wat meer tijd vraagt, zoals bijvoorbeeld aan anderstaligen of mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden, kan dit samen beslissen in de weg staan en daarmee 
consequenties hebben voor het verloop van een zorgtraject (Oosterveld, Noordman, & 
Rademakers, 2019; Riel, Hubers, Witkamp, Dulmen, & Ausems, 2013). Daarnaast kan tijdsdruk 
keuzestress (decisional conflict) in de hand werken. Hoe dan ook kost het proces van samen 
beslissen over diagnostiek of behandeling tijd (Couët et al., 2015).  

Sommige studies laten een positief verband zien tussen de duur van een consult en de mate 
waarin samen beslissen in praktijk wordt gebracht (Meijers, Noordman, Spreeuwenberg, olde 
Hartman, & van Dulmen, 2018), terwijl andere studies een dergelijk verband niet aantonen 
(Bensing et al., 2006; Van Den Brink-Muinen et al., 2006). Wel is recent aangetoond dat een 
langere consulttijd tot minder verwijzingen leidt (Jung et al., 2018) waardoor de zorgcapaciteit 
effectiever kan worden benut. Het lijkt er dan ook niet alleen om te gaan hoeveel tijd er concreet 
is voor samen beslissen, maar ook hoe men die tijd gebruikt en wat dat oplevert. Zo kan het 
inbouwen van tijd voor het laten vallen van stiltes in een gesprek tussen zorgverleners en 
patiënten aanzetten tot reflectie en het uitwisselen van waardevolle informatie (Eide, Quera, 
Graugaard, & Finset, 2004) wat bepalend kan zijn voor het al dan niet inzetten van een bepaalde 
behandeling. Ook de tijd die een zorgverlener spendeert aan het begrijpen van de overwegingen 
van een patiënt kan de kans op spijt na een gemaakte keuze (decisional regret) voorblijven 
(Lipstein et al., 2016).   

Met het oog op het optimaliseren van het proces van samen beslissen en de interventies die 
nodig zijn dat te bewerkstelligen, is het van belang te achterhalen wat ‘tijd voor samen beslissen’ 
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inhoudt vanuit het perspectief van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverleners en 
zorgverzekeraars). Daarnaast is meer inzicht nodig in wat reeds bekend is over de ‘kosten en 
baten’ wat betreft tijd voor samen beslissen. Zorgverzekeraars worden in dit project betrokken 
vanwege de financiële aspecten verbonden aan tijd voor samen beslissen. De inzichten kunnen 
gebruikt worden om te komen tot aanbevelingen omtrent de condities die gecreëerd zouden 
kunnen worden (bijv. in het licht van vergoedingen) om tijd voor samen beslissen optimaal te 
benutten. Gelet op de verwachte verschillen in betekenis van het begrip tijd bij verschillende 
ziektebeelden (acuut, chronisch, terminaal) wordt het onderzoek uitgevoerd bij patiënten en 
zorgverleners die te maken hebben met aandoeningen die verschillen in de tijdsdruk die vanwege 
de ziekte op samen beslissen ligt.  

1.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: 

Wat zijn de opvattingen, ervaringen en (ondersteunings-)behoeften van zorgverleners, patiënten 
en zorgverzekeraars rondom tijd voor samen beslissen?  

De subvragen zijn: 
1. Wat is er bekend over de relatie tussen tijd en samen beslissen?  
2. Wat verstaan patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder het begrip tijd in relatie tot 
samen beslissen? Betreft dit bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd, ‘tijd van 
leven’ of iets anders? 
3. Hoeveel tijd is volgens patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars momenteel beschikbaar 
voor samen beslissen en hoeveel tijd zou nodig zijn? In welke mate verschilt dit tussen 
aandoeningen en de fase van ziekte (acuut, chronisch, terminaal)? 
4. Hoe kunnen patiënten en zorgverleners toegerust worden om de tijd die hen toekomt om 
samen te beslissen zo optimaal mogelijk te benutten? 

1.3 Methode 

Voor de beantwoording van deze vragen is in de periode december 2019 tot mei 2020 een 
kennisvraag door het Nivel uitgevoerd. In deze periode is de literatuur bestudeerd en zijn er 
interviews afgenomen bij patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars.  

1.3.1 Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is een literatuursearch in PubMed en Google Scholar uitgevoerd aan 
de hand van een vooraf opgestelde brede zoekstrategie met als hoofdtermen: (communication* 
AND consultation* AND health*/healthcare*/”health care” AND nurse/professional/physician-
patiënt relations AND “decision making”/deciding*/decide* AND time*/length*/duration* AND 
patiënt* AND provider*/worker*/professional* AND “insurance carriers”/“insurance 
firms”/”insurers” AND society* AND “delivery of health care” AND policy*). Daarnaast hebben de 
onderzoekers Nederlandse literatuur omtrent dit onderwerp geïncludeerd, zoals te vinden was via 
Google Scholar. Zowel wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften als 
grijze literatuur zijn daarbij meegenomen. De zoekstrategie leverde 1219 hits op.  
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Al deze artikelen zijn op titel en samenvatting door de drie onderzoekers op relevantie 
onderzocht waarna er 498 overbleven; van een aantal daarvan was de relevantie op basis van de 
samenvatting niet met zekerheid vast te stellen. De 498 artikelen zijn daarna fulltext onderzocht 
waarna er wederom een aantal afvielen. Uit de overgebleven 102 artikelen is vervolgens alle 
relevante informatie geëxtraheerd, hierbij vielen nog een aantal artikelen af (n=33), voornamelijk 
omdat daarin het aspect tijd niet was belicht in relatie tot samen beslissen. Uiteindelijk zijn 69 
artikelen opgenomen in dit rapport; 12 review artikelen, 10 beschouwende artikelen en 47 
empirische artikelen. Het meeste empirische onderzoek naar tijd en samen beslissen zoals 
beschreven in deze artikelen was uitgevoerd in Groot-Brittanië (n=16), de VS (n=13), Canada 
(n=5), Spanje (n=3) en Duitsland (n=3). De methode van onderzoek in deze studies varieerde van 
interviews met patiënten en/of naasten (17 studies), interviews met artsen (12 studies), 
observaties van op video of audio opgenomen consulten (17 studies) tot vragenlijstonderzoek 
onder patiënten (4 studies) of artsen (1 studie). Sommige studies maakten gebruik van meerdere 
van deze onderzoeksmethoden. De observationele studies vonden vooral plaats in de 
huisartspraktijk (n=17) of in een oncologische setting (n=9). Andere studies richtten zich expliciet 
op oudere patiënten (n=4) of op patiënten met andere dan oncologische aandoeningen 
(bijvoorbeeld MS, depressie, astma, menopause, type 2 diabetes of beroerte).  

1.3.2 Interviews met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars 
In totaal zijn 35 telefonische interviews afgenomen in januari, februari en maart 2020; 14 met 
patiënten, 17 met zorgverleners en 4 met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars. Van de 
patiënten waren er 2 man en 12 vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar (range 36-79 
jaar). Het merendeel van de patiënten had een of meer chronische aandoeningen (o.a. astma, 
parkinson, hart-en vaatziekten, reumatische aandoeningen, ziekte van crohn, diabetes type 2, 
psychische aandoeningen), en daarnaast ook acute aandoeningen (zoals een gebroken kuitbeen). 
Van de zorgverleners waren er vijf huisarts, negen medisch specialist en drie verpleegkundig 
specialist. De vertegenwoordigers van zorgverzekeraars waren afkomstig van CZ, VGZ, Zilveren 
Kruis en Menzis.    
Deze kennissynthese betreft een eerste explorerend onderzoek naar tijd voor samen beslissen. Er 
hebben zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen deelgenomen aan de interviews voor een 
zo breed mogelijk beeld. Saturatie onder zorgverleners is zodoende niet bereikt. Hoewel er meer 
vrouwelijke dan mannelijke patiënten hebben deelgenomen aan de interviews, is er wel 
inhoudelijke saturatie bereikt bij deze interviews. 
 
Voor de interviews is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interviewprotocol (zie bijlage) 
en van alle interviews zijn audio-opnamen gemaakt welke woordelijk zijn getranscribeerd. Daarbij 
is gebruik gemaakt van het programma Amberscript voor automatische transcriptie van 
geluidsopnames. Vanwege de - ten behoeve van de automatische transcriptie - niet altijd even 
goede geluidskwaliteit van de via telefoon afgenomen interviews zijn alle transcripten daarna nog 
handmatig nagelopen en aangevuld.  De transcripten zijn vervolgens inhoudelijk geanalyseerd aan 
de hand van de eerder beschreven onderzoeksvragen. Daarbij zijn tevens quotes geselecteerd ter 
illustratie van de bevindingen. 

1.3.3 Adviesgroep 
Een adviesgroep, bestaande uit Suzanne Bierkens (Ministerie van VWS, directie PZo), Josine van 
der Kraan (Patiëntenfederatie Nederland), Hans Peter Jung (Huisartsenpraktijk Afferden) en Jany 
Rademakers (Nivel) was bij het project betrokken en heeft feedback en adviezen gegeven ten 
aanzien van de projectopzet en de conceptrapportage.  
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2 De relatie tussen tijd en samen beslissen; de 
literatuur 

Zoals uit de introductie blijkt, lijkt tijd voor samen beslissen onder druk te staan en zowel door 
patiënten als zorgverleners vaak als barrière ervaren te worden (Edwards & Elwyn, 2004). Bij tijd 
voor samen beslissen lijkt het echter over meer te gaan dan alleen over de tijd die voor een 
(besluitvormings)consult beschikbaar is. Er is in de meeste gevallen - zeker in de chronische zorg - 
immers niet één besluit en één beslismoment waarvoor een patiënt komt te staan; vaak zijn er 
meerdere momenten door de tijd heen. Dat geeft de patiënt de mogelijkheid beslissingen in de 
tijd voor te bereiden en het geeft de arts de ruimte om een behandelbeleid zonodig bij te sturen 
en opnieuw voor te leggen aan een patiënt (Wal, 2015). Vanuit het perspectief van de patiënt kan 
tijd voor samen beslissen daarnaast ook betrekking hebben op de tijd die de patiënt nodig heeft 
om te wennen aan de nieuwe realiteit van (chronisch) ziek zijn. Er lijken dus rondom tijd 
meerdere wegen te zijn die naar samen beslissen leiden. In dit hoofdstuk gaan we na wat er in de 
literatuur bekend is over de relatie tussen tijd en samen beslissen. Daarna gaan we in op wat tijd 
voor samen beslissen inhoudt, hoeveel tijd ervoor beschikbaar is of zou moeten zijn en hoe de 
beschikbare tijd optimaal benut kan worden. 

2.1 Relatie tijd en samen beslissen 

Belangrijkste bevindingen 
• Er is enige evidentie voor de relatie tussen consultduur en de mate van samen beslissen  
• Gebrek aan tijd voor samen beslissen wordt wel ervaren door zorgverleners en patiënten  
• Het voldoen aan de randvoorwaarden voor samen beslissen kost meer tijd dan thans 

beschikbaar is in een consult 
• De extra tijd in langere consulten wordt vaak gevuld met aanvullende informatie en biedt 

daarmee niet automatisch meer ruimte voor patiëntparticipatie 
 
Over de relatie tussen tijd en de mate waarin ‘samen beslissen’ in praktijk wordt gebracht, is veel 
onderzoek gedaan. In interviewstudies onder zorgverleners en patiënten uitgevoerd in 
verschillende medische settings komt beperkte tijd als belangrijkste barrière voor samen beslissen 
naar voren (Gravel, Légaré, & Graham, 2006; Mira, Guilabert, Pérez-Jover, & Lorenzo, 2014). Dit 
gebrek aan tijd wordt door zorgverleners zelfs wel eens - opportunistisch - als reden genoemd om 
te veronderstellen dat ze instemming van de patiënt hebben (Stevenson, 2003). Sommigen zien 
besluitvorming als een additionele taak, niet als een investering om bijvoorbeeld in de toekomst 
tijd uit te sparen (Burges Watson, Thomson, & Murtagh, 2008). Beperkte tijd maakt het voor 
patiënten wel lastig om in besluitvorming te participeren (Ofstad, Frich, Schei, Frankel, & 
Gulbrandsen, 2014). In veel gevallen wordt tijd daarbij opgevat als consultduur. Maar besluiten 
hebben een tijdspanne die verder gaat dan de duur van een consult en betreffen vaak ook 
meerdere zorgverleners. Bovendien is de relatie tussen samen beslissen en consultduur niet 
eenduidig. Zo blijkt een sterkere voorkeur voor samen beslissen bij de patiënt geen invloed te 
hebben op de lengte van een consult (Janz et al., 2004). Ook wanneer men kijkt naar wat er zich in 
de spreekkamer afspeelt, blijkt het verband tussen tijd en samen beslissen genuanceerd te liggen.  
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Zo laten meerdere studies op basis van audio-opnames van consulten wel een positief verband 
zien tussen samen beslissen en consultduur (Holmes-Rovner et al., 2015; Pietrolongo et al., 2013; 
Vaillancourt, Légaré, Lapointe, Deschênes, & Desroches, 2014; Valverde Bolívar, Pedregal 
González, Moreno Martos, Cózar García, & Torío Durántez, 2018), maar dat verband varieert 
tussen ‘matig’ en ‘enigszins’ en is dus niet heel sterk. In andere observatie-studies in de 
huisartspraktijk blijkt dit verband zelfs helemaal afwezig (Labrie & Schulz, 2015) dan wel verklaard 
te kunnen worden uit de relatieve onervarenheid van jonge artsen (Pellerin et al., 2011). Weer 
andere studies zien bijvoorbeeld een gebrek van vertrouwen aan de kant van de patiënt als een 
grotere barrière voor samen beslissen dan een beperkte consultduur (Lovell & Brotheridge, 2010). 
Zorgen over het feit dat het actiever betrekken van patiënten in besluitvorming consulten doet 
uitlopen, lijken zodoende meer gebaseerd op meningen van zorgverleners dan op evidentie 
(Légaré et al., 2008); tijd als barrière is in dat verband zelfs aangemerkt als een van de mythes 
rond samen beslissen (Légaré & Thompson-Leduc, 2014). 
Desalniettemin laat een recente overzichtsstudie van 33 observatie-onderzoeken zien dat 
consulten die langer dan 13 minuten duren significant vaker samen beslissen mogelijk maken dan 
kortere consulten (Couët et al., 2015); vooral de patiëntgerichte aspecten van samen beslissen 
(faciliteren van patiënt betrokkenheid en afstemmen behandeling en zorg op patiënt preferenties) 
blijken in langere consulten meer plaats te vinden. Het luisteren naar en betrekken van patiënten 
kost tijd omdat patiënten vragen gaan stellen wanneer je hen informatie geeft (Edwards et al., 
2005; Milte et al., 2015); zo zie je dat er in langere consulten tot 3 keer zoveel tijd wordt besteed 
aan informatie-uitwisseling en patiënt interactie, belangrijke voorwaarden voor samen beslissen 
(Elwyn et al., 2001). Ander onderzoek laat zien dat vooral de probleemdefinitie als eerste stap in 
het proces van samen beslissen, veel tijd kost (Loh et al., 2006) en dat het hebben of nemen van 
meer tijd bijdraagt aan het vertrouwen van patiënten (Edwards & Elwyn, 2004). In deze 
onderzoeken komt dus naar voren dat vooral de randvoorwaarden voor samen beslissen, zoals 
het aanmoedigen van patiënten om vragen te stellen (vanaf 1-1-2020 opgenomen in de WGBO) 
dan wel een goede probleemanalyse, wederzijds begrip (Lovell & Brotheridge, 2010) en het geven 
van informatie (Stevenson, 2003), tijd kosten. Maar het investeren van tijd in deze 
randvoorwaarden kan dus wel zijn vruchten afwerpen. Overigens is een langere consultduur 
daarvoor niet altijd zaligmakend; in een observatie-onderzoek in de psychiatrie werden twee 
aspecten van samen beslissen onder de loep genomen, het bespreken van wetenschappelijke 
inzichten en het bespreken van preferenties van de patiënt. Langere consulten bleken alleen 
samen te hangen met het bespreken van wetenschappelijke inzichten (Fukui, Matthias, & Salyers, 
2014). 
Ondanks de geringe evidentie voor de relatie tussen consultduur en samen beslissen, staat 
volgens patiënten een beperkte consulttijd participatie in besluitvorming in de weg (Belcher, 
Fried, Agostini, & Tinetti, 2006). Zo ervaart, door die beperkte consultduur, meer dan de helft van 
een groep van 230 patiënten met astma desgevraagd minder betrokkenheid in besluitvorming 
dan gewenst (Caress, Beaver, Luker, Campbell, & Woodcock, 2005). Dat gebrek aan tijd lijkt zowel 
het stellen van vragen, het uiten van zorgen als het zoeken van steun bij het nemen van medische 
besluiten in de weg te staan (Frosch, May, Rendle, Tietbohl, & Elwyn, 2012). Patiënten hebben er 
wel begrip voor dat er niet altijd voldoende tijd is om alle behandelopties te bespreken, patiënten 
moeten er zelf ook tijd in steken (Edwards & Elwyn, 2006). Daarnaast is er - binnen één ziekte-
episode - vaak sprake van meerdere consulten waardoor besluiten ook uitgesmeerd kunnen 
worden (Edwards, Elwyn, Smith, Williams, & Thornton, 2001).  
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2.2 Wat houdt tijd voor samen beslissen in? 

Belangrijkste bevindingen 

• Contextfactoren (medische setting, type besluiten) hangen samen met de mate van 
patiëntparticipatie en samen beslissen   

• Klinische besluitvorming zou idealiter vooraf moeten gaan aan besluitvorming door 
patiënten 

• Na een diagnose hebben patiënten (acceptatie- en herstel-) tijd nodig alvorens actief in 
besluitvorming te kunnen gaan participeren 

• Wachttijd voorafgaand aan de start van een behandeling zou als reflectietijd voor patiënten 
benut kunnen worden 

• Met (digitale) keuzehulpen kan men tijd voor samen beslissen beter benutten 
 
Tijd voor samen beslissen betreft dus meer dan de duur van één consult. Andere factoren hebben 
onder meer te maken met het type consult, de leeftijd van de patiënt en de timing en 
ondersteuning van besluitvorming. 
 
Type consult 
Onderzoek laat zien dat consulten van medisch specialisten hoger scoren op samen beslissen dan 
consulten van huisartsen, maar de consulten van de eerste groep duren ook langer (Couët et al., 
2015). De korte consulten van huisartsen zouden het extra lastig maken om samen beslissen in de 
praktijk te realiseren (Edwards et al., 2005). Uit een interviewstudie onder huisartsen en 
complementair werkzame artsen komt daarnaast naar voren dat er meer gezamenlijke 
besluitvorming plaatsvindt in consulten van complementair werkzame artsen waarschijnlijk 
omdat die langer duren (Berger, Braehler, & Ernst, 2012). Wanneer rekening wordt gehouden met 
het type besluiten dat genomen wordt, dan blijkt daarnaast dat expliciete besluiten vaker 
biomedische zaken betreffen dan de leefstijl of het gedrag van patiënten (Tai-Seale, Bramson, & 
Bao, 2007). De mate waarin patiënten in besluitvorming participeren lijkt dus afhankelijk te zijn 
van contextfactoren zoals de klinische setting alsmede van de aard van de te nemen beslissing. 
 
Leeftijd patiënt 
Een andere contextfactor die gerelateerd is aan tijd voor samen beslissen is de leeftijd van de 
patiënt. De relevantie van de factor leeftijd lijkt overigens van voorbijgaande aard omdat op 
termijn ook ‘ouderen’ beter geïnformeerd zullen zijn (Beaver et al., 2007). Alhoewel cognitieve 
achteruitgang en het kunnen blijven meedoen met nieuwe digitale ontwikkelingen altijd een rol 
zullen blijven spelen naarmate mensen ouder worden. Bovendien, wanneer ouderen het gevoel 
hebben dat hen onvoldoende tijd wordt gegund, participeren ze ook minder (Butterworth & 
Campbell, 2014). Dit vraagt om andere communicatievaardigheden van zorgverleners plus extra 
tijd om de (fluctuerende) waarden, doelen en preferenties van ouderen boven tafel te krijgen en 
te helpen construeren (Bynum, Barre, Reed, & Passow, 2014). Men kan er immers niet vanuit 
gaan dat ouderen allemaal voor kwaliteit in plaats van kwantiteit van leven gaan. 
 
Timing van besluiten  
Wanneer testresultaten nog niet bekend zijn en patiënten dus nog in onzekerheid leven over de 
ernst van hun situatie en de indicatie voor een ingreep is het voor hen lastig om actief te 
participeren in de besluitvorming. Toch moeten sommige besluiten vaak al voortijdig genomen 
worden (‘wat te doen als…’?) (Blumenthal-Barby, 2017). Toegang tot het eigen patiëntendossier 
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(‘mijnziekenhuis.nl’) kan patiënten helpen om op de gegeven informatie te reflecteren en er 
vragen over te stellen waarvoor onder tijdsdruk in een consult geen ruimte was.  
Participatie in besluitvorming is overigens niet in elke fase van de behandeling aan de orde; zo 
wordt er doorgaans bij het aanvragen van diagnostiek geen keuze ervaren door patiënten (Bynum 
et al., 2014). Uit een interviewstudie onder 35 oncologische zorgverleners kwam naar voren dat 
de fase van diagnosestelling en behandeling een dermate stressvolle tijd is voor patiënten dat zij 
niet ook nog belast zouden moeten worden met te veel informatie en besluiten (Beaver et al., 
2007). Patiënten hebben bovendien tijd nodig om slecht nieuws te verwerken en om zich aan een 
nieuwe leefsituatie aan te passen alvorens te kunnen gaan participeren in de besluitvorming 
(Cohen & Britten, 2003); hoe langer iemand met een ziekte leeft, hoe meer expert zij in hun eigen 
ziekte worden (Van Bruinessen et al., 2013). Patiënten hebben dus (herstel)tijd nodig om (weer) 
actief te kunnen participeren (Scheel-Sailer, Post, Michel, Weidmann-Hügle, & Baumann Hölzle, 
2017).  
Tijd werd in sommige studies ook positief geduid; sommige zorgverleners zeggen namelijk ook 
bewust tijd te nemen voor hun patiënt, geen druk te leggen op patiënten om samen te beslissen 
en betere uitkomsten te ervaren als patiënten de tijd nemen (Frerichs, Hahlweg, Müller, Adis, & 
Scholl, 2016). De snelheid waarmee patiënten - zeker binnen de oncologie - door een 
behandeltraject worden ‘geloodst’ laat echter weinig tijd voor reflectie op besluiten; het lijkt 
patiëntgericht vanwege de geringe wachttijd, maar dat gaat ten koste van reflectietijd (van der 
Weijden et al., 2017). Bovendien bestempelen veel patiënten zichzelf als ‘lastig’ wanneer ze aan 
willen geven dat ze tijd nodig hadden (Cohen & Britten, 2003).  
Los van de noodzaak om in bepaalde klinische situaties acuut te handelen zijn voor het proces van 
besluitvorming nog veel andere situaties denkbaar waarin tijd voor samen beslissen van belang is, 
zoals keuzes omtrent het nu of op een later moment inzetten van (aanvullende) diagnostiek, 
testen van bijvoorbeeld PSA, wait-and-see beleid, et cetera. Weliswaar is over deze onderwerpen 
veel onderzoek gedaan, maar daarbij is niet specifiek gekeken naar de rol en invloed van tijd voor 
samen beslissen.  
 
Ondersteuning van besluitvorming  
(Digitale) keuzehulpen en het op audio opnemen van consulten kunnen patiënten helpen om 
informatie te onthouden en dus tijd te ‘winnen’, informatie is immers een voorwaarde voor 
betekenisvolle betrokkenheid. Bovendien lijken digitale keuzehulpen voor gebruik tijdens het 
consult - in de meeste gevallen - de consultduur niet te verlengen (Dobler et al., 2019; Perestelo-
Pérez et al., 2016); een literatuuronderzoek uit 2017 liet zien dat 8 van de 10 onderzochte studies 
geen toename van de consultduur lieten zien bij gebruik van een keuzehulp tijdens het consult 
(Stacey et al., 2017).  

2.3 Hoeveel tijd is beschikbaar voor samen beslissen en hoeveel tijd is 
nodig? 

Belangrijkste bevindingen 
• Beschikbare tijd voor samen beslissen verschilt per type behandeling   
• Voorkeuren van patiënten voor behandelopties en participatie in besluitvorming variëren 

gedurende de verschillende fasen van een zorgpad 
• Betrokkenen de tijd geven om een bedreigende situatie te accepteren bevordert samen 

beslissen in een later stadium 
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• Bij acute en levensbedreigende aandoeningen vindt besluitvorming vaak noodgedwongen 
eenzijdig plaats; zomogelijk kan er over het genomen besluit later meer uitgebreid 
gecommuniceerd worden met patiënten en naasten 

• Meer actief participerende patiënten hebben ook meer tijd nodig om informatie tot zich te 
nemen alvorens tot een besluit te komen 

• Het is belangrijk om besluitvorming te zien als een continu en herhaaldelijk proces in plaats 
van een eenmalig gebeuren 

 
De beschikbaarheid van tijd lijkt te verschillen al naar gelang type behandeling, aard en ernst van 
de ziekte en typen patiënten. 
 
Type behandeling 
Te nemen besluiten - en daaraan gerelateerde tijd - verschillen per type behandeling; zo zijn er 
meer keuzes te maken voor een type chemotherapie, palliatieve zorg of het participeren in een 
trial dan voor een type radiotherapie of operatie. Bij de laatste gaat het meestal om minder keuze 
mogelijkheden, zoals  wel of niet opereren, maar er zijn vaak ook meerdere soorten operaties of 
technieken (bijvoorbeeld borstbesparend operatie of amputatie). Tegelijkertijd vindt er in een 
gesprek over een operatie meer inmenging van de patiënt plaats dan bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen dat juist vaak pas vragen oproept wanneer een recept is opgehaald en de 
bijsluiter is gelezen (Bynum et al., 2014). Bij orgaandonaties blijken zowel tijd als samen beslissen, 
voor patiënten, (familieleden van) donoren en de zorgverleners, onder druk te staan; de tijd is 
beperkt, zeker als een orgaan minder goed is (Gordon et al., 2013). Daarnaast is aan 
orgaandonatie in de meeste gevallen ook een lange wachttijd voorafgegaan, waardoor er meer 
tijd is voor besluitvorming die bij elk aanbod opnieuw gecheckt moet worden omdat voorkeuren 
van patiënten kunnen veranderen. Ook opvattingen over andere interventies, zoals over 
mammografie, kunnen door de tijd heen veranderen, zoals blijkt uit een onderzoek onder 1144 
daartoe ondervraagde vrouwen (Pearlman et al., 1997). Wanneer de optie van orgaandonatie na 
overlijden aan de orde is, is het voor de besluitvorming door de naasten juist van belang om een 
temporale scheiding aan te brengen tussen het melden en het accepteren van hersendood en een 
verzoek om donatie van een orgaan van de overledene; de ervaring van het krijgen van voldoende 
tijd om te beslissen is daarbij cruciaal (Simpkin, Robertson, Barber, & Young, 2009).  
 
Ernst van de aandoening 
Ook iemands gezondheidstoestand beïnvloedt tijd voor samen beslissen; hoe zieker en meer 
symptomen, hoe sneller moet worden besloten (Carroll, Strachan, De Laat, Schwartz, & Arthur, 
2013). Sommige type kanker vragen bijvoorbeeld om snellere besluitvorming dan andere (Frerichs 
et al., 2016). De ernst van een aandoening zet dan tijd voor samen beslissen onder druk. 
In geval van een beroerte is voor ingrijpen bijvoorbeeld slechts enkele minuten beschikbaar om 
besluiten te nemen (Murtagh et al., 2012). En bij een agressieve, potentieel invasieve vorm van 
kanker wordt een behandeling veelal als noodzakelijk en onvermijdelijk gepresenteerd en wordt 
er op de patiënt druk uitgeoefend om in de tijdsduur van een consult een besluit te nemen. Dit 
staat in contrast met laag-risico patiënten aan wie een behandeling meer als optie wordt 
gepresenteerd (Alby, Fatigante, & Zucchermaglio, 2017). Minder betrokkenheid van patiënten lijkt 
acceptabel zowel bij meer ernstige als meer acute beslissingen (Edwards et al., 2001). Zo mogelijk 
kan dan later aanvullende informatie worden gegeven en op beslissingen worden teruggekomen 
(Murtagh et al., 2012).  
 
Type patiënt 
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Uit interviews met 44 patiënten die informatie krijgen over een implanteerbare defibrillator blijkt 
dat diegenen die actief betrokken willen worden in de besluitvorming ook meer tijd nodig hebben 
om de informatie te bestuderen (Carroll et al., 2013). Tijd voor samen beslissen komt daarmee 
dubbel onder druk te staan. Ook besluitvorming bij bijvoorbeeld gehospitaliseerde ouderen met 
multi-morbiditeit kan gecompliceerd verlopen doordat daarin ook rekening gehouden moet 
worden met naasten en de cognitieve achteruitgang bij de patiënten (Ekdahl, Hellström, 
Andersson, & Friedrichsen, 2012). Aangezien iemands gezondheidssituatie door de tijd heen 
verandert evenals diens voorkeuren en behoeften (zgn. situationele waarden) en daarmee de 
keuze voor een bepaalde behandeling, moet besluitvorming gezien worden als een continu en 
herhaaldelijk proces in plaats van een eenmalig gebeuren (Armstrong & Mullins, 2017; Cohen & 
Britten, 2003). In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om na verloop van tijd terug te 
komen op een besluit, zoals een onderzoek onder mannen met prostaatkanker laat zien (Cohen & 
Britten, 2003). Samen beslissen is daarnaast extra moeilijk wanneer het gaat om onbekende 
(behandel)opties die beangstigend zijn (Wiener et al., 2018). Het investeren van tijd in samen 
beslissen kan echter ook dan voorkomen dat onnodige zorg of behandelingen worden ingezet; 
patiënten kiezen vaker voor conservatief behandelen wanneer zij beter geïnformeerd worden 
(van Leersum et al., 2019). Artsen zijn nu nog erg gericht op ‘mensen redden’; zij denken dat 
patiënten en familie een agressieve behandeling verkiezen, wat niet altijd zo is; het risico hiervan 
is dat er te weinig tijd overblijft voor goede eind-van-leven gesprekken (Visser, Deliens, & 
Houttekier, 2014).  

2.4 Hoe kan tijd voor samen beslissen optimaal benut worden? 

Belangrijkste bevindingen 

• Tijd is relevant voor onderscheid in type besluiten (klinische, hier-en-nu en conditionele)   
• In welke besluiten patiënten zouden of kunnen moeten participeren en op welke manier 

blijft veelal onbesproken  
• Het huidige vergoedingensysteem biedt geen prikkels voor het toepassen van samen 

beslissen 
• Beperkte tijd voor samen beslissen kan gecompenseerd worden door besluitvorming 

interprofessioneel te benaderen dan wel er meerdere consulten voor in te plannen 
• Het inplannen van een specifiek besluitvormingsconsult geeft patiënten het gevoel tijd te 

mogen vragen voor samen beslissen 
 
 
Er zijn verschillende, aan tijd gerelateerde, typen beslissingen te onderscheiden: reeds genomen 
klinische beslissingen (al gemaakt door zorgverleners en ingebracht in een consult), ‘hier-en-nu’ 
beslissingen, welke tijdens een consult worden genomen, en conditionele beslissingen, welke 
toekomstige opties beschrijven afhankelijk van de loop van gebeurtenissen (Ofstad et al., 2014). 
Bepaalde klinische beslissingen lijken minder geschikt voor patiënten om in te participeren omdat 
ze complexe medische kennis en oordeel veronderstellen. Voorbeelden daarvan zijn het (al dan 
niet) aanvragen van tests of het aanpassen van een dosis medicatie. Desondanks kunnen deze 
beslissingen natuurlijk wel consequenties hebben voor patiënten en zouden zodoende ook samen 
met de patiënt genomen moeten worden (bijvoorbeeld het aanpassen van een dosis medicatie 
zorgt voor meer bijwerkingen, maar ook hogere effectiviteit). Ongeacht het type besluit is de 
context waarin een besluit genomen moet worden altijd van belang; voor de implementatie van 
samen beslissen is het daarom belangrijk dat artsen zich ervan vergewissen waar, wie, wanneer 



 

   
Nivel       Kennisvraag | Tijd voor samen beslissen 18

besluiten neemt (Ofstad et al., 2014). Echter, in discussies over samen beslissen blijkt het zowel 
nauwelijks te gaan over bij wélke besluiten patiënten betrokken moeten worden (framing 
problem) - bijvoorbeeld altijd, alleen bij klinische equipoise (keuze tussen twee klinisch 
gelijkwaardige opties) of alleen als er een medisch alternatief voorhanden is - als over hóe de 
patiënt betrokken moet worden (the nature of reasoning problem) (Wirtz, Cribb, & Barber, 2006).  
In het algemeen lijkt het huidige vergoedingensysteem het nemen van voldoende tijd om samen 
te beslissen in de weg te staan; dit lijkt nog meer belemmerend voor ouderen dan voor jongeren 
(Ekdahl et al., 2012). Het huidige vergoedingensysteem biedt daarnaast ook weinig prikkels voor 
het toepassen van samen beslissen. Vergoeden van meer tijd in de fase van besluitvorming zou 
wel wenselijk zijn (van Leersum et al., 2019). Daarbij kan in ogenschouw worden genomen dat 
een consult van 20 minuten minimaal nodig lijkt te zijn om patiënten effectief in besluitvorming te 
betrekken (Adams, Smith, & Ruffin, 2001; Kaplan, Gandek, Greenfield, Rogers, & Ware, 1995). 
Omdat zoveel tijd voor consulten niet haalbaar lijkt, zou het proces van samen beslissen ook 
anders ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door het betrekken van andere zorgverleners 
(interprofessionele benadering van samen beslissen), het inplannen van meerdere consulten 
(Menear et al., 2018; Stevenson, Barry, Britten, Barber, & Bradley, 2000) of het verwijzen naar of 
meegeven van goede informatie om thuis over een behandeling na te denken. 
In de opleidingen zou meer aandacht voor communicatie en besluitvorming moeten komen 
(Kane, Halpern, Squiers, Treiman, & McCormack, 2014). Dat dat nodig is moge ook blijken uit een 
recente video-observatie studie in de huisartspraktijk waarin de mate van samen beslissen door 
de afgelopen jaren heen niet veel verbetering liet zien (Meijers et al., 2018). Strategieën die een 
arts kan gebruiken om patiënten het gevoel te geven hen voldoende tijd voor samen beslissen te 
geven zijn: in het consult pauzes laten vallen, in een eerste consult het aantal opties te beperken, 
later terugkomen op genoemde opties en de patiënten duidelijk maken dat ze de tijd mogen 
nemen (O’Brien et al., 2013). Keuzehulpen voor patiënten kunnen daarbij behulpzaam zijn mits ze 
op het juiste moment worden gegeven en niet extra tijd kosten (Burges Watson et al., 2008; 
O’Connor, Llewellyn-Thomas, & Flood, 2004). Keuzehulpen zouden ook gerelateerd moeten 
worden aan beslismomenten in een behandeltraject. Zo kunnen in het geval van niet-curabele 
long- en darmkanker meerdere beslismomenten onderscheiden worden, zoals bij het eerste 
slecht nieuws gesprek, bij ziekteprogressie (groei tumor of uitzaaiingen), bij te heftige 
bijwerkingen of als de kwaliteit van leven in het geding is (Spronk, Van Dulmen, Heins, & Van 
Vliet, 2018). In het algemeen lijkt het een goed idee om ruimte te creëren voor samen beslissen 
buiten standaard consulten om. Dat kan door middel van het afspreken van een speciaal 
besluitvormingsconsult; dat geeft een patiënt het gevoel toestemming te krijgen om tijd voor 
samen beslissen te mogen nemen (Walter, Emery, Rogers, & Britten, 2004).  
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3 De betekenis van tijd voor samen beslissen; de 
interviews 

Belangrijkste bevindingen 
• Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars denken bij tijd voor samen beslissen 

voornamelijk aan consulttijd, bedenktijd en voorbereidingstijd 
• Voorbereidingstijd omvat zowel de voorbereidingstijd van patiënten (zoals vragen 

opschrijven, opzoeken van informatie op internet) als de voorbereidingstijd van 
zorgverleners (zoals het lezen van patiëntendossier, keuzehulp doornemen, MDO) 

• Daarnaast worden door sommige patiënten ook wachttijd, leef-tijd en luistertijd genoemd 
• Door de zorgverleners en zorgverzekeraars wordt tevens scholingstijd om samen beslissen 

te leren en in de praktijk te brengen genoemd  
• De zorgverleners noemen tevens de tijdswinst of beschikbare tijd die een (uitgestelde) 

behandeling kan opleveren voor een patiënt 
• Bijna alle patiënten vinden dat tijd een (grote) rol speelt bij samen beslissen 
• De zorgverleners lijken hier een wisselend beeld bij te hebben. Huisartsen zien beperkingen 

in tijd in het algemeen wel als een mogelijke beïnvloedende factor op hun praktijkvoering, 
maar zien niet direct een al te sterke relatie met samen beslissen. Zorgverleners in de 
tweedelijn zien een duidelijkere relatie tussen tijd en samen beslissen. 

• De zorgverzekeraars zien tijd als randvoorwaarde voor samen beslissen 
• Zowel zorgverleners als zorgverzekeraars benoemen keuzehulpen als belangrijk hulpmiddel 

bij (tijd voor) samen beslissen. Opvallend is dat geen enkele patiënt een keuzehulp noemt, 
echter noemen zij wel het opzoeken van informatie over behandelmogelijkheden. 

 
In dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste bevindingen uit de 
interviews vanuit drie perspectieven (patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars) beschreven. 
In dit hoofdstuk formuleren we een antwoord op de tweede onderzoeksvraag: Wat verstaan de 
patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder het begrip tijd in relatie tot samen beslissen? 
En betreft dit bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd, (geschatte) ‘leef’-tijd of iets 
anders?  

3.1 Tijd voor samen beslissen 

Patiënten perspectief 
Het merendeel van de patiënten heeft ervaring met samen beslissen met een zorgverlener over 
een behandeling. Dit betreffen zowel positieve als negatieve ervaringen. Een deel van de 
patiënten geeft daarnaast aan dat zij zien dat (tijd voor) ‘samen beslissen’ in de loop van de jaren 
is verbeterd, andere patiënten ervaren dit niet en zien vooral een verschil tussen zorgverleners 
onderling. Bijna alle patiënten vinden dat tijd een (grote) rol speelt bij samen beslissen. Een 
enkele patiënt merkt op dat niet alleen tijd een rol speelt bij samen beslissen, maar vooral de 
communicatievaardigheden van de zorgverlener en dat het tevens van belang is dat een 
zorgverlener open staat voor samen beslissen.  
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Consulttijd  
Alle patiënten noemen consulttijd als het belangrijkste voorwaarde om samen met een 
zorgverlener te kunnen beslissen. Daarbij wordt bijna altijd opgemerkt dat die tijd nu te kort is. 
“Consulttijd zou er misschien wel eens wat beter zijn, als dat wat langer was.” (patiënt 6) 
 
“Alleen die 10 minuten (consulttijd) als je dan alleen eerst de klacht bespreekt en de arts gaat dan 
nadenken over in welke hoek moet ik dat gaan zoeken en kan ik die man daarin helpen. ja dan ben 
je al bijna aan het einde van de 10 minuten. En dan moet er nog heel gauw een beslissing 
genomen worden.” (patiënt 14) 
 
Bedenktijd 
Daarnaast wordt bedenktijd veelvuldig genoemd door patiënten. Het merendeel van de patiënten 
vindt bedenktijd belangrijk, een enkeling geeft aan geen behoefte te hebben aan bedenktijd. 
“Dat kan ook gewoon bij wijze van spreken een halve minuut nadenken in de spreekkamer. Ik heb 
ook wel een keer tegen een arts gezegd joh allemaal prima, maar ik denk er wel even over na en 
dan bellen we. Bel maar een week daarna dan plannen we wel een telefonisch consult in.” (patiënt 
13) 
 
“Ik hoef daar nooit zo over na te denken, ik kan snel beslissen.” (patiënt 7) 
 
Voorbereidingstijd 
Het merendeel van de patiënten geeft aan dat zij hun consult met de zorgverlener voorbereiden, 
bijvoorbeeld door het opschrijven van vragen die zij willen stellen tijdens een consult, door het 
opzoeken van informatie op internet of het bespreken van vragen met hun naasten.  
“Ik neem altijd een briefje mee, waar ik mijn punten opschrijf en ik denk dat het wel belangrijk is 
dat je ook zelf een beetje voorbereid er naar toe gaat.” (patiënt 3) 
 
“Ik zoek vooral als het zeg maar om een specialisme gaat. Dan zoek ik wel vooraf naar informatie 
op internet, zodat ik toch wel weet wat de mogelijkheden zijn, dat ze me ook daadwerkelijk 
aangeboden worden als die er zijn.” (patiënt 5) 
 
Daarnaast vinden patiënten het van belang dat de zorgverlener zelf ook tijd krijgt of neemt om 
het consult goed voor te bereiden en zo op de hoogte is van het patiëntendossier. 
“Het hangt er een beetje van af hoe groot het dossier is, maar ik denk dat daar een arts toch 
minstens 15 minuten moet nemen om de vraagstelling van huisarts of patiënt door te nemen en 
als er uitgebreide informatie beschikbaar is. Of als er foto's, MRIs, CT-scans, enzovoort zijn, brieven 
van andere specialisten denk ik dat er toch een halfuur zeker nodig is.” (patiënt 6) 
 
“Ik vind het wel fijn als je bij een arts bent die weet waar hij het over heeft.” (patiënt 12) 
 
Opvallend is dat geen enkele patiënt een keuzehulp noemt. Mogelijk zijn de geïnterviewden hier 
onbekend mee of zij vatten het op als (het opzoeken van) informatie over behandelmogelijkheden 
(en kennen de term niet). Tevens wordt er door patiënten aangegeven dat zorgverleners 
patiënten kunnen wijzen op betrouwbare websites met gezondheidsinformatie. 
“Zodat die patiënt ook op betrouwbare sites kan zoeken. En dat scheelt voor de arts ook weer tijd. 
Die geeft dat dan door en dan kan de patiënt thuis informatie zoeken over de beslissingen die die 
maakt.” (patiënt 11) 
 
Ook noemt een patiënt de voorbereidingstijd die zorgverleners nemen om de opties te bespreken 
in teamverband (in een multidisciplinair overleg (MDO)). 
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“Ze hebben eens in de zoveel tijd een vergadering met een heel team. En dan wordt  
besproken wat in mijn geval het beste zou kunnen helpen.” (patiënt 7) 
 
‘Leef’-tijd 
Een paar patiënten geven aan dat zij met hun zorgverlener in gesprek zijn gegaan over hun ‘leef-
tijd’. Daarbij gaat het om het samen bespreken van hun wensen en voorkeuren over hun 
levenseinde. Hiervoor is een apart consult gepland of wordt ingepland. 
  
“Ik heb over mijn laatste levenseinde een afspraak met de huisarts, dat ik daar nog een keer naar 
toe zal gaan om te bespreken. En daar wil hij veel tijd voor nemen. Maar dan moet ik er ook een 
aparte afspraak voor maken.”(patiënt 3) 
 
Wachttijd 
Sommige patiënten noemen wachttijd. Dit betreft wachttijd of een wachtlijst voor een 
behandeling. Deze patiënten geven aan dat de wachttijd voor een behandeling zeker een factor is 
bij het (samen) kiezen van een behandeling. In onderstaande quote geeft een patiënt aan dat zij 
bij een lange wachttijd eerder zou kiezen voor een andere optie. 
“Nou, dat denk ik ook aan de lange wachttijd bijvoorbeeld. Voor de behandeling. Ja, voor stel dat 
je zegt van voor een scan of wat dan ook. Dat vind ik er ook wel mee te maken hebben want die is 
ook vrij lang.”(patiënt 5) 
 
Luistertijd 
Een patiënt ziet tijd voor samen beslissen als ‘luistertijd’. Deze patiënt vindt het belangrijk dat de 
zorgverlener echt de tijd en aandacht neemt om goed naar het verhaal van de patiënt te 
luisteren. 
“Tijd om te luisteren naar je.” (patiënt 4) 

Zorgverlener perspectief 

De zorgverleners geven allemaal aan ervaring te hebben met samen beslissen. Hoewel vaak met 
gebruik van andere woorden of terminologie, geeft men een beschrijving van samen beslissen die 
aansluit bij de definitie zoals beschreven in de achtergrond van deze studie. Echter plaatsen de 
zorgverleners de nodige nuanceringen bij dit begrip en de gehanteerde definitie. Zorgverleners in 
de tweedelijn benadrukken bijvoorbeeld dat samen beslissen niet in één gesprek te vangen is, 
maar dat het deel uitmaakt van een langdurig proces met meerdere zorgverleners waarin het 
consultgesprek slechts een onderdeel is van het proces. Daarnaast wordt benadrukt dat de 
klinische praktijk in de tweedelijn complexer is en niet altijd even goed aansluit bij samen 
beslissen als theoretisch concept. Ditzelfde wordt ook in de eerstelijn ervaren. Men vindt samen 
beslissen in de huisartspraktijk vaak moeilijk toepasbaar, omdat daar de klachten of vragen vanuit 
de patiënt soms te vaag zijn om toe te passen op een strak model of definitie. Bovendien 
ontbreken veelal onderzoeksresultaten om bepaalde opties of behandelmogelijkheden mee te 
kunnen onderbouwen. Verder vindt men het begrip te breed en alomvattend en wordt samen 
beslissen volgens zorgverleners te vaak weggezet als ‘technisch trucje’. Hierbij benadrukken 
zorgverleners dat samen beslissen meer is dan dat en het uiteindelijk draait om het hebben van 
een goede dialoog waarin men elkaar vindt en verstaat.  
Eén zorgverlener omschrijft samen beslissen als een ‘containerbegrip’ en geeft bovendien aan dat 
samen beslissen in de praktijk niet altijd nodig is (wat volgens deze zorgverlener wel een mantra 
is). 
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“Wat voor mij samen beslissen is, is dat je niet de verantwoordelijkheid voor de beslissing bij de 
patiënt legt van, kiest u maar. Maar samen beslissen is op de eerste plaats denk ik dat je als de 
opties wat je kunt onderzoeken of wat je kunt behandelen, dat je zo goed mogelijk de voor- en 
nadelen daarvan samen met de patiënt afweegt, wat in zijn waardensystemen belangrijk zijn en 
daar meer of minder waarde aan toekennen. (…). Dus ja, samen beslissen, dat kan ingewikkeld 
zijn. Maar het kan ook heel simpel zijn bij antibiotica bij keelpijn. Omdat het begrip zo breed is en 
het om zoveel situaties gaat neigt het tot inflatie, heb ik het idee. (…). Bij iets wat acuut is, is het 
vaak ontzettend fijn als iemand anders voor je beslist. Zeker als het om zo'n dingen gaat (acute 
situaties), dan wil je dat als patiënt helemaal niet. Het is een mantra van, er moet altijd samen 
beslist worden. Dat klopt niet. Het hangt van de situatie en van de persoon af. Een beetje wel van 
de hulpverlener, denk ik ook ja.” (Huisarts). 
 
Wat de rol van tijd betreft bij samen beslissen verschillen de meningen van zorgverleners in de 
eerste- en tweedelijn op een aantal onderdelen. Huisartsen ervaren bijvoorbeeld dat, behalve in 
acute situaties, tijd een beperkte rol speelt in samen beslissen en slechts een algemene 
beïnvloedende factor op de praktijkvoering kan zijn. Eén huisarts geeft aan dat weloverwogen 
samen beslissen altijd wel iets aan extra tijd kost, maar dat dit niet zo heel veel hoeft te zijn, 
mogelijk slechts een paar minuten.  
“Ik denk dat als je het echt weloverwogen doet, dat het altijd wel iets aan extra tijd kost, maar dat 
hoeft niet zoveel te zijn. (…) Dus, ik geef u deze keuzes en ik leg u uit wat die keuzes inhouden. Ja, 
dat is toch een iets langer gesprek. Dat kan 1 of 2 minuten langer zijn, dat is niet zo heel veel, 
maar dat is toch die kostbare tijd waar we het net over hebben. Dat is wellicht 10 of 20 procent 
van je consulttijd langer. Dus ik denk als je het echt goed en expliciet wil doen, dat het je wat meer 
tijd kost.” (Huisarts).   
 
Anderzijds zien medisch specialisten en verpleegkundigen tijd als een essentieel onderdeel van 
het samen beslissen proces. Men geeft aan dat als het eerste consultgesprek in het ziekenhuis 
goed wordt doorlopen (met samen beslissen) en de tijd ook daadwerkelijk effectief ingezet wordt, 
dit op een later moment dan weer tijdwinst oplevert omdat mensen minder vaak terugkomen en 
de informatie beter begrijpen. Ook geeft men aan dat er tijdsdruk is om alles rustig te kunnen 
uitleggen en om laaggeletterden te woord te kunnen staan én er tijd nodig is voor patiënten om 
binnen het medisch protocol van de betreffende behandelingen rustig te kunnen nadenken. 
Kortom, er is tijdsdruk om in de spreekuren alles te kunnen doen wat vereist is. 
 
“Ja, ik denk dat die zeker wel een rol speelt. Als ik kijk wat wij als artsen allemaal zeg maar op ons 
spreekuur moeten doen. En dat wordt niet minder als je kijkt hè, we moeten de medicatie 
verifiëren, je moest de voorgeschiedenis doorlopen en dan moet je ook nog tijd inbouwen om aan 
de patiënt te vragen "what matters to you, wat zou u nou eigenlijk willen". Dat maakt dat de 
traditionele consultduren zoals wij die nu hebben al vaak niet toereikend meer zijn. En dat maakt 
dat er heel veel momenten zullen zijn dat we niet doen wat we zouden willen doen, vanuit 
zorgverlenerskant. En de ene keer kies je ervoor om dan maar de medicatie niet uit te vragen en de 
andere keer vervalt dan dus dat stukje rust en tijd om echt goed samen te beslissen.” (Kinderarts). 
 
Ondanks de verschillen tussen de eerste- en tweedelijn, benadrukken zorgverleners uit beide 
domeinen dat, ongeacht de rol van tijd bij samen beslissen, het belangrijker is dat de beschikbare 
tijd effectief wordt benut.  
Consulttijd 
Zorgverleners verstaan onder het begrip tijd in relatie tot samen beslissen in eerste instantie de 
consulttijd, oftewel de concrete tijd die vereist of beschikbaar is om samen beslissen te kunnen 
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faciliteren in een gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Daarnaast wordt door één zorgverlener 
aangegeven dat er binnen de consulttijd ook ruimte moet zijn om keuzehulpen te bespreken. 
 
“In ons ziekenhuis zie je dat binnen de orthopedie en de chirurgie, hebben we al veel keuzehulpen. 
(…) En de dokter moet samen met de patiënt de tijd hebben om die keuzehulp ook te bespreken. 
Dat is anders dan dat je voorheen, zeg maar de galblaas er even gauw uithaalde. Nu moet je die 
tijd wel inbouwen. (…) Die tijd moet voldoende ruim zijn en daar moet ook voldoende rust in de tijd 
zitten zodat beiden daar ook, ja, de focus op hebben en er ook echt aan toekomen. Niet even 
tussen neus en lippen door: oh ja, ook nog even keuzehulpje invullen en onderaan de streep staat 
dan wat we wel of niet gaan doen.” (Kinderarts). 
 
Zorgverleners noemen hierbij expliciet de extra consulttijd die nodig is voor samen beslissen of 
het gebruik van keuzehulpen. Ook kan de patiënt altijd gevraagd worden om nog een keer terug 
te komen, mocht de consulttijd te lang worden. 
“Kijk, als ik dus zeg maar in een lang consult en het zou eindigen in zo'n soort in het gebruik van 
een keuzehulp, dan kan ik de patiënt altijd vragen om een keer terug te komen omdat we al lang 
over de tijd heen zijn bijvoorbeeld. En meestal vind ik iets uitlopen ook geen enkel probleem. Dus 
ja, ik denk ik denk dat, als de patiënt centraal staat bij de dokter en niet de ziekte, dan denk ik dat 
tijd nooit een probleem kan zijn.” (Huisarts).  
 
Bedenktijd  
Naast consulttijd, noemen zorgverleners de bedenktijd die patiënten nodig hebben om te kunnen 
reflecteren met zichzelf en naasten voor het nemen van een beslissing. Als voorbeeld wordt het 
‘TimeOut’ traject voor borstkankerpatiënten genoemd. Ook ziet men bedenktijd als tijd die na 
consultgesprekken genomen wordt door praktijkondersteuners of verpleegkundigen om samen 
met de patiënt te reflecteren op samen beslissen. Volgens zorgverleners is het belangrijk dat 
patiënten zich realiseren dat ze deze bedenktijd kunnen nemen, met name in oncologische 
trajecten. 
“Van, ik ga jou dingen uitleggen, maar besef wel dat je de tijd hebt, we gaan vandaag geen 
beslissing nemen. Hè, jouw situatie is over een paar weken niet anders dat dat ie vandaag is. Maar 
dat, als mensen het woord 'kanker' horen, dat ze dan toch, dat heel veel mensen dan een soort 
van haast gevoel, en ik wil helemaal niet wachten, en er moet nu acuut liever gisteren als morgen 
iets gebeuren.” (Verpleegkundig specialist).  
 
Voorbereidingstijd 
Voorbereidingstijd voor samen beslissen wordt op twee niveaus beschreven door zorgverleners. 
Het eerste niveau betreft de voorbereidingstijd door zorgverleners zelf. Dit zijn bijvoorbeeld de 
zorgverleners die voorafgaand aan het consult de opties voor de betreffende patiënt doornemen 
of de beschikbare keuzehulp alvast bekijken. Daarnaast is volgens de zorgverleners deze 
voorbereidingstijd nodig om eens goed na te denken of het aankomende consult met de 
betreffende patiënt het juiste moment is voor het nemen van een besluit, dus waar precies in het 
ziektetraject samen beslissen moet plaatsvinden. Ook wordt voorbereidingstijd voor samen 
beslissen in het MDO genoemd (en de voorbereidingstijd om alle materialen van patiënten 
beschikbaar te hebben voor het MDO), waarin in teamverband ook goed nagedacht moet worden 
over de keuzemogelijkheden én de persoonlijke voorkeuren van patiënten.  
Het tweede niveau betreft de voorbereidingstijd voor patiënten, waarin patiënten bijvoorbeeld 
gevraagd worden een vragenlijst of keuzehulp in te vullen voorafgaand aan het consultgesprek.  
Aanvullend hieraan wordt in de eerstelijn ook voorbereidingstijd op praktijkniveau omschreven. 
Hierbij worden huisartsen gevraagd deel te nemen in publieksbijeenkomsten om met de mensen 
in de gemeenschap hun rol als huisarts te bespreken met betrekking tot gezondheid, leefstijl en 
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leefbaarheid. Hoewel op een ander niveau, wordt dit ook gezien als een zekere voorbereidingstijd 
voor samen beslissen voor de praktijk als geheel. 
    
Scholingstijd 
Bij tijd voor samen beslissen wordt ook de tijdsinvestering benoemd die gemaakt moet worden 
voor huidige en toekomstige dokters en gespecialiseerde verpleegkundigen om samen beslissen 
te leren en toe te kunnen passen in de praktijk.   
 
Tijdswinst of beschikbare tijd 
Tijd wordt ook omschreven als de tijd die een behandeling kan opleveren voor een patiënt, de 
hoeveelheid tijd die een patiënt wint of verliest wanneer een behandeling wordt ondergaan.  
Ook wordt de tijd genoemd die beschikbaar is om patiënten nog te kunnen helpen. Eén 
zorgverlener gebruikt hierbij als voorbeeld patiënten met nierfalen. Door deze mensen op tijd in 
beeld te krijgen en met verbeteringen in leefstijl te ondersteunen, kan het inzetten van een 
nierfunctievervangende behandeling zo lang mogelijk uitgesteld worden. 
“Want als je een patiënt te laat hebt verwezen, dan is dat desastreus, want dan heb je veel minder 
tijd om alles uit te leggen. Dus de tijd in de zin van je moet tijd hebben voor een consult. Je moet 
de patiënt tijdig binnen hebben en je moet in de lengte van de dagen tijd hebben, zodat de patiënt 
de informatie krijgt over de tijd en niet in een paar weken achter elkaar. Snapt u wat ik bedoel? 
(…) Maar dat is dan onze visie op het op de nierfalenpoli. Wat kunnen we nu redden? Is er iets te 
verbeteren? Dat is je eerste insteek. Dus probeer enige rust te krijgen in de progressie van de 
ziekte. En te verbeteren als het kan. En dat lukt. Toen wij bij het opzetten in 2005 vonden we dat 
een hele hoog gegrepen ambitie. Maar u moet weten dat sommige patiënten hier 5, 6, soms 7, 8, 
9 jaar het volhouden in de dialysepoli. Dat is echt ongekend. Dat hadden we niet verwacht.” 
(Verpleegkundig specialist).  

Zorgverzekeraar perspectief 

Ook de zorgverzekeraars geven aan samen beslissen te kennen en geven een beschrijving die 
aansluit bij de definitie zoals gehanteerd in deze studie. Als voorbeeld van samen beslissen wordt 
door een aantal verzekeraars de ‘3 goede vragen’ genoemd (3goedevragen.nl, n.d.). Er worden 
geen nuanceringen geplaatst bij samen beslissen (zoals door de zorgverleners), wel vindt men dat 
samen beslissen op dit moment met name plaatsvindt in de tweedelijn en minder in de eerstelijn. 
Samen beslissen zou volgens de verzekeraars overal toegepast moeten worden.    
“Ja, dat is er wel, gericht op samen beslissen voor de ziekenhuizen. Dus ik merk dat breed in de 
ketens, je zou het eigenlijk nog veel breder willen zien eigenlijk uiteindelijk, dat ook de 
fysiotherapie en huisartsen dat eigenlijk al meteen toe gaat passen. Nu gebeurt het beleid vooral 
nog gericht op de ziekenhuizen.” (Zorgverzekeraar 2).  
 
De zorgverzekeraars zien tijd als een randvoorwaarde voor samen beslissen. Als tijd beperkt is, 
wordt dat als een belemmering gezien voor samen beslissen. Bij voldoende tijd worden 
zorgverleners door de verzekeraars beter in staat geacht de voorkeuren en mogelijkheden van 
patiënten te achterhalen. 
“Als je er voldoende tijd voor hebt, dan gaat beslissen denk ik niet alleen maar randvoorwaardelijk 
om de tijd, want er zijn wel meer elementen, maar ik denk wel dat als mensen ervaren in de 
spreekkamer dat ze voldoende tijd hebben, dat ze er echt veel meer achter komen wat de 
voorkeuren van de patiënt zijn en wat de mogelijkheden zijn, dus dat dat wel een van de 
randvoorwaarden is om samen beslissen tot een succes te maken. Maar hoe dat dan in de 
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uitwerking moet, of dat een extra consult moet zijn, of een langer consult, ja, dat is echt maar de 
vraag.” (Zorgverzekeraar 2).    
 
Consulttijd 
Zorgverzekeraars verstaan onder het begrip tijd in relatie tot samen beslissen in eerste instantie 
de consulttijd, de tijd die het kost om een gesprek te voeren en toelichting te geven over de 
mogelijkheden.  
 
Voorbereidingstijd en keuzehulpen 
Voorbereidingstijd (en keuzehulpen in het bijzonder) worden door alle verzekeraars genoemd. Ter 
voorbereiding op een consultgesprek krijgen patiënten keuzehulpen aangereikt waarin zij zich 
thuis kunnen verdiepen en de opties alvast kunnen invullen. Men redeneert dat dit de patiënt tijd 
kost, maar dat dit tijd scheelt in het consultgesprek met de zorgverlener omdat de patiënt door 
deze voorbereiding de informatie beter begrijpt en de keuze daardoor gemakkelijker kan maken. 
“Natuurlijk zit daar ook, ja, dan kun je ook verder gaan, natuurlijk zit daar ook tijd aan vast voor 
patiënten die misschien van tevoren een keuzehulp thuiskrijgen en zich daarin al kunnen gaan 
verdiepen en wat mogelijkheden zijn en het invullen van die keuzenhulpen. Waar je voorkeur naar 
uitgaat en wat past bij mij. Dus dat kan ook nog tijd betekenen natuurlijk, voor de patiënt. (..) Dat 
is ook van belang om een effectief gesprek en efficiënt gesprek te voeren. Zodat de patiënt ook 
goed voorbereid is, in die zin.” (Zorgverzekeraar 1).  
 
Eén zorgverzekeraar plaatst een kanttekening bij de logistieke organisatie van deze keuzehulpen. 
Volgens de zorgverzekeraar zijn er verschillende denkbeelden over welke zorgverlener deze moet 
uitreiken (de huisarts, de verpleegkundige of de medisch specialist). 
“De logistieke organisatie van het uitdelen van een keuzehulp, en wat is dan juist, daar wordt wel 
verschillend over gedacht inderdaad. Als je het bijvoorbeeld hebt over, kunnen we de keuzehulp 
alvast laten uitdelen door de huisarts? Hé, dan hoeft iemand niet twee keer op een consult bij een 
medisch specialist te komen. Daar wordt wel verschillend over gedacht. De ene specialist en of ook 
huisarts, die vindt, van hé, ik kan de diagnose niet stellen, dus ik weet niet welke keuzehulp ik 
moet uitreiken. Dus eerst is een verwijzing naar een medisch specialist nodig en die heeft dan nog 
een tweede gesprek nodig. Maar er zijn ook huisartsen die wel, bijvoorbeeld bij een liesbreuk, 
dacht ik, is de algemene tendens wel dat gedacht wordt dat huisartsen dat ook zouden kunnen. 
Maar bijvoorbeeld bij heup en knie vervanging bij artrose, dan weer niet. Of ook wisselend, want 
daar hebben we een experiment mee met een huisarts. Maar vanuit een andere pilot hoor ik juist 
dat dat dus niet gaat. Dus vandaar die verschillende denkbeelden.”(Zorgverzekeraar 4).  
 
Bedenktijd 
Ook bedenktijd wordt door de zorgverzekeraars genoemd, de tijd die de patiënt nodig heeft om 
na te kunnen denken over de beslissing. Hieronder valt voor de verzekeraars ook het inboeken 
van een tweede consult wanneer dit hiervoor vereist is. 
“En ik denk daarbij ook aan dat er tijd moet zijn voor de patiënt om een besluit te kunnen maken. 
Bij wijze van het aloude ‘ik wil er een nachtje over slapen’, dat die tijd er ook moet zijn.(..) 
Bedenktijd inderdaad, ja. Wat we natuurlijk ook kennen van de time out gesprekken die veel bij 
borstkanker plaatsvinden, maar daar hoef je niet meteen nadat je die diagnose hebt gekregen te 
beslissen van wat zou ik nu voor een behandeling hierbij willen.  
Dan krijg je eventjes de tijd om de boel te laten bezinken, en op een rijtje te zetten wat voor jou 
nou echt belangrijk is. Want anders bestaat het gevaar dat je een andere behandelkeuze maakte.” 
(Zorgverzekeraar 4).  
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Scholingstijd 
Bij tijd voor samen beslissen wordt ook de tijdsinvestering benoemd voor scholing van 
zorgverleners. Men refereert hier niet zozeer aan de opleiding van toekomstige zorgverleners, 
maar aan na- en bijscholing voor bestaande zorgverleners. Als scholingsmethode wordt 
bijvoorbeeld het geven van video-feedback genoemd op basis van gesprekken die zorgverleners 
hebben in de praktijk.     
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4 Beschikbare en noodzakelijke tijd voor samen 
beslissen; de interviews 

Belangrijkste bevindingen 
• Volgens de patiënten is er momenteel meestal 10 minuten consulttijd beschikbaar voor 

samen beslissen;  20 minuten - een dubbel consult - zou voor de meesten noodzakelijk zijn 
om over het inzetten of afzien van een behandeling te beslissen  

• Verschillende zorgverleners geven aan meerdere consulten te (willen) voeren over samen 
beslissen (in plaats van een dubbel consult) zodat patiënten ook bedenktijd krijgen 

• De zorgverleners en zorgverzekeraars vinden het lastig om aan te geven hoeveel tijd 
noodzakelijk is voor samen beslissen  

• De zorgverleners geven aan dat zij zelf meer tijd inplannen voor samen beslissen als de 
standaard tijd onvoldoende blijkt te zijn 

• Binnen de psychiatrie ervaren zowel patiënten als zorgverleners voldoende tijd voor samen 
beslissen 

• Volgens alle geïnterviewden verschilt de beschikbare en de noodzakelijke tijd voor samen 
beslissen per patiënt, aandoening en context; ouderen, laaggeletterden en patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer tijd nodig  

• Ook bij complexe of chronische aandoeningen is meer tijd voor samen beslissen nodig 
• Het beleid van de zorgverzekeraars beperkt zich tot het stimuleren van activiteiten rondom 

samen beslissen; men voert geen actief beleid (met concrete financieringen voor activiteiten 
rondom samen beslissen) vanwege het ontbreken van evidentie 

 
Aan de patiënten, de zorgverleners en de zorgverzekeraars is gevraagd hoeveel tijd er momenteel 
beschikbaar is voor samen beslissen en hoeveel tijd er nodig zou zijn. Daarbij is gevraagd of en in 
welke mate dit verschilt tussen patiënten, aandoeningen en fase van ziekte (acuut, chronisch, 
terminaal). Tevens is aan de zorgverzekeraars gevraagd of en welk beleid zij hebben met 
betrekking tot tijd voor samen beslissen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit 
de interviews samengevat. 

4.1 Beschikbare tijd voor samen beslissen 

Patiënten perspectief 

De patiënten geven aan dat er doorgaans (nauwelijks) 10 minuten beschikbaar is voor een consult 
om het met een zorgverlener (zowel huisarts als specialist) te hebben over een keuze voor een 
behandeling (of geen behandeling). Al zijn er ook veel patiënten die een dubbel consult (van 20 
minuten) aanvragen bij de huisarts als dat volgens henzelf of de zorgverlener noodzakelijk is. Voor 
patiënten met psychische of psychiatrische klachten is wel meer tijd beschikbaar (30-45 min).  
“Nog geen tien minuten (beschikbaar).” (patiënt 2) 
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“Meestal is het tien minuten he en ja dat merk je gewoon. Het is allemaal hup hup hup.” (patiënt 
14) 
 
“Als ik het al over mijn zorgverlener heb, dan bedoel ik de psychiater en die heeft altijd voldoende 
tijd.” (patiënt 10) 
 
De beschikbare bedenktijd verschilt volgens de patiënten per patiënt, aandoening en/of fase van 
ziekte (zie hieronder in ‘Verschil tussen patiënten, aandoeningen of fase van ziekte’). De 
beschikbare voorbereidingstijd verschilt per patiënt en zorgverlener. En de beschikbare wachttijd 
voor een behandeling verschilt per zorgverlener, ziekenhuis en aandoening. 

Zorgverlener perspectief  

Op de vraag hoeveel tijd er momenteel beschikbaar is voor samen beslissen, kunnen de 
zorgverleners moeilijk antwoord geven. Dit komt omdat er volgens de zorgverleners in een 
doorsnee consult niet een specifiek moment aan te wijzen is waarop samen beslissen plaatsvindt 
of zou moeten plaatsvinden. Dit is volgens hen afhankelijk van diverse factoren en hier moet 
gedifferentieerd naar gekeken worden (zie hieronder in ‘Verschil tussen patiënten, aandoeningen 
of fase van ziekte’). De geïnterviewde zorgverleners uit deze studie werkzaam in de psychiatrie, 
neurologie en chirurgie geven over het algemeen aan voldoende tijd te hebben voor samen 
beslissen. Het is daarmee niet gezegd dat dat ook voor al hun vakgenoten geldt. 
 
“Ja, voldoende (..).Dat verschilt per patiënt. En wij hebben voor nieuwe patiënten een uur. Dat is 
ruim en dat vind ik ook belangrijk, want het gaat niet over niks. En daarin is het mogelijk om met 
elkaar wezenlijk contact te hebben. En als het tekort is, dan vraag ik aan de patiënt, vindt u het 
goed als we een nieuwe afspraak maken om erover door te praten?” (Neuroloog). 
 
Volgens één zorgverlener is een half uur consulttijd voldoende voor samen beslissen, omdat men 
anders toch maar in herhaling blijft vallen. Andere zorgverleners geven aan meerdere consulten 
te voeren, waarbij in het eerste gesprek de uitslag en behandelopties besproken worden en in het 
tweede gesprek (na een periode bedenktijd voor de patiënt) samen beslissen centraal staat. Eén 
zorgverlener onderstreept dat dubbele consultduur niet zinvol is en dat het met name belangrijk 
is om samen beslissen over meerdere consulten te verdelen.  
 
“Vroeger hadden ze langere tijd voor een gesprek. Dubbele tijd traject. Ja, dat is volledig zinloos, 
want dan kan je drie keer hetzelfde zeggen en heb je helemaal niks. Dat is geen effectiviteit, want 
in plaats van dat je het één keer vertelt vertel je het drie keer. Met een boel plaatjes erbij maar 
nog steeds essentieel van samen beslissen is dat je niet de patiënt alles vertelt wat er mogelijk is, 
essentieel is dat patiënten gaan nadenken wat belangrijk is en dat wij uiteindelijk gaan luisteren 
naar wat belangrijk is en dan pas een beslissing nemen. Maar dat kan dus nooit in een gesprek. 
Dus dat betekent dus het eerste gesprek en het tweede gesprek, of derde gesprek, whatever, dat 
moet je dus helemaal uitsmeren in het proces.” (KNO-arts).   
 
Verder geeft het merendeel van de zorgverleners aan dat als zij op een zeker moment niet genoeg 
tijd hebben voor samen beslissen, zij zelf meer tijd regelen. Een aantal medisch specialisten geeft 
aan dat zij in het academisch ziekenhuis waar zij werken hun eigen tijd kunnen indelen en mensen 
aanvullend voor of na het spreekuur nog even kunnen zien, of nog even kunnen nabellen.  
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Ook in de eerstelijn lijkt men hierin vrij te zijn en kan bij onvoldoende tijd meer tijd geregeld 
worden (door het preventief leeglaten van consultplanningen in een dagdeel).  
 
“Ik ben inderdaad meer kruizen gaan zetten in mijn spreekuur. En dat is niet alleen maar vanwege 
samen beslissen. Het is ook toch wel de veranderde tijdgeest. Mensen komen met meer 
problemen. Verwachten meer in relatief korte tijd. Maar dit heeft daarin ook meegespeeld dat ik 
heb gezegd 'Ik zet een aantal kruizen in mijn agenda om de zoveel patiënten, daar krijg ik niet 
meer geld voor, maar dan kan ik wel mijn consult in wat meer tijd netjes afronden. En heb ik 
hopelijk ook een meer tevreden patiënt. Die naar huis gaat. (..) Nou, normaal had ik 6 patiënten 
per uur, en nu zijn het tegenwoordig nog maar 5 patiënten per uur. Dus na elke 5 patiënten staat 
er een kruisje in mijn agenda. (…) Maar het betekent dat ik nu niet 10 minuten voor een patiënt 
heb, maar ik zie het dan dat ik dus 12 minuten per patiënt heb. Want uiteindelijk moet ik gewoon 
om 12 uur op dezelfde tijd ongeveer klaar zijn.” (Huisarts).  

Zorgverzekeraar perspectief  

Ook de zorgverzekeraars geven aan dat samen beslissen niet gekaderd is in de gebruikelijke 
consultvoering en dat het daarom niet eenvoudig is om hier een gericht antwoord op te 
formuleren. Aanvullend hieraan geeft één verzekeraar aan dat als tijd beperkt is voor samen 
beslissen, men een extra consult kan inplannen. Hiervoor heeft men met de NZA afgesproken dat 
er een specifieke prestatie-tool beschikbaar komt die door de ziekenhuizen gedeclareerd kan 
worden. Echter, aan deze declaratie is geen aanvullende financiering verbonden en is daarom 
volgens deze verzekeraar onbetrouwbaar. 
 
“Vervolgens is wel met de NZA afgesproken, er is een specifieke prestatie-tool beschikbaar 
gekomen die je kunt declareren. Maar nu staat daar in de beschrijving, wanneer je een dubbele 
consultduur nodig hebt. Dus dat geeft ook weer eigenlijk geen inzicht. Zeg maar het registreren 
van die activiteiten wordt ook heel wisselend gedaan door ziekenhuizen. Je kunt er eigenlijk niet 
van op aan dat dat echt betrouwbare informatie is, want daar zit geen financiering aan vast, als je 
die aanvinkt dat je die activiteit al zo hebt gedaan, dan komt er geen duurder product ofzo uit je 
declaratie rollen. Dus het nut van het aanvinken zeg maar, dat wordt niet altijd gezien. En omdat 
er zo in de beschrijving zo strikt staat dat het om de dubbele tijdsduur moet gaan, wordt ie ook 
vaak niet aangevinkt. Dus daar kunnen we niet zoveel mee, want in principe staan we open voor 
alle geluiden van hé, waar loop je tegenaan met de implementatie en als dit inderdaad het gevolg 
is, dan moeten we het er gewoon over hebben hoe dat gefinancierd kan worden. Wat ik zeg, veelal 
ontbreekt het dan vervolgens aan die bewijslast wat het gevolg écht voor de tijd is.” 
(Zorgverzekeraar 4).    
 
Een andere verzekeraar geeft uit eigen ervaring aan dat ziekenhuizen soms vergoeding willen voor 
extra consulten die vereist zijn voor samen beslissen. Dit is echter ingewikkeld, omdat er geen 
bewijslast is voor de noodzaak van zo’n extra consult (zoals ook beschreven in hoofdstuk 2). 
“Maar goed, dan hebben ze wel weer meteen de vraag van ja, ik ga dan een extra consult doen, 
krijg ik daar dan extra geld voor, dat is dan een vraag aan ons als verzekeraar. Er moet meestal 
wel weer meteen wat tegenover staan, is dan de verwachting. (..) Ja, dan willen zij gewoon een 
financiële vergoeding, ook extra voor hen.  
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Dat ze het gesprek beter doen en dus ook meer tijd aan besteden, meer die voorkeuren naar boven 
halen, maar ja, dat kost mij meer tijd, dat kost mij een extra consult, dat vraagt dan om afspraken 
maken met het ziekenhuis daarover, maar ook vanuit het ziekenhuis om daarover afspraken te 
maken met (naam zorgverzekeraar), en hoe vergoeden wij die tijd dan (als zorgverzekeraar)? 
Want we geven aan dat we samen beslissen vanuit de verzekeraar heel belangrijk vinden, dus ja.  
Dus het zijn wel ingewikkelde gesprekken, ook omdat we niet precies weten of er echt een extra 
consult nodig is, want je gaat toch altijd wel uit van de ervaring van de eerste beslis samen 
ziekenhuizen, waar uitkwam dat dat eigenlijk helemaal niet eens extra tijd vraagt van de 
specialisten.” (Zorgverzekeraar 2). 

4.2 Noodzakelijke tijd voor samen beslissen 

Patiënten perspectief 

De meeste patiënten geven aan dat 10 minuten consulttijd onvoldoende is om samen te kunnen 
beslissen met een zorgverlener. Een dubbelconsult, van 20 minuten, zien zijn als voldoende 
consulttijd. Al zijn er ook patiënten die voldoende hebben aan 15 minuten en patiënten die graag 
nog meer tijd willen, bijvoorbeeld een half uur. 
“Ik denk dat je wel zo gauw 20 minuten of een half uur nodig hebt.” (patiënt 6) 
 
 “Ja ik vind dat twintig minuten vind ik voldoende.”(patiënt 4) 
 
“Ja, en dan heb ik bijvoorbeeld om een dubbelconsult gevraagd, omdat ik er meer van wil weten.” 
(patiënt 5) 
 
Een enkele patiënt denkt dat 5 of 10 minuten wel genoeg zou kunnen zijn om samen te beslissen. 
Dat het vooral belangrijk is dat de arts er voor open staat. 
“Volgens mij gewoon dat een arts er ook voor open moet staan (voor samen beslissen). Want heel 
helder communiceren moet je én heel rationeel doen, maar een arts moet niet voorbijgaan aan de 
emotie die er bij patiënten zit. En op het moment dat je die in tien minuten of in vijf minuten zelfs 
gewoon samen kan laten komen dan is er niks aan de hand, dan kan dat echt wel.” (patiënt 13) 
 
Naast consulttijd geven patiënten tevens aan dat zij bedenktijd nodig hebben. De bedenktijd 
verschilt per persoon. Sommige patiënten geven aan dat ze snelle beslissers zijn en het liefst niet 
te veel bedenktijd willen hebben. Anderen geven er de voorkeur aan om er een paar dagen tot 
een week over na te denken om er dan in een volgend consult op terug te komen. 
“Ik denk bedenktijd voor als het echt om een grote ingreep gaat. Krijg je nou ja, drie tot vijf dagen. 
Langer vind ik, als het langer duurt, dan ga je toch maar twijfelen. Ik zelf ben overigens van de 
snelle beslissing. Ik weet snel wat ik wil, maar ik denk over het algemeen dat mensen iets meer tijd 
nodig hebben omdat ze overvallen worden dat ze geopereerd moeten worden.”(patiënt 5) 
 
“Ja, want soms, zeker na onderzoek of uitslagen komt er nu heel veel op je af. (..) Heb je tijd nodig 
om dat te verwerken. En daar wordt gelijk iets aangedragen. En ik snap het allemaal wel. En ik kan 
daar heel goed in mee gaan. Maar toch is het prettig als je daar iets meer rust in kunt krijgen. Dus 
dat je dan allebei meer tijd krijgt om daarover te discussiëren. (..) Een extra gesprek.” (patiënt 2) 
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“Even een dag laten zakken of 2 dagen, weet ik het wat. Maar even dat die informatie laten 
zakken.”(patiënt 1) 
 
“Ik vind het wel fijn om binnen een week of zo een nieuwe afspraak te hebben.” (patiënt 6) 
 
Voorbereidingstijd wordt voor zowel zorgverlener als patiënt noodzakelijk geacht (zie bevindingen 
hoofdstuk 3). 

Zorgverlener perspectief 

Op de vraag hoeveel tijd er nodig zou moeten zijn voor samen beslissen geldt wederom dat het 
merendeel van de zorgverleners dit vinden afhangen van diverse factoren en hier geen eenduidig 
antwoord op te geven is (zie hieronder in ‘Verschil tussen patiënten, aandoeningen of fase van 
ziekte’). Volgens de meeste zorgverleners gaat het soms heel snel en soms kan het wel uren duren 
(bijvoorbeeld in de palliatieve zorg, of rondom het bespreken van euthanasie). Eén huisarts 
onderstreept dit en plaatst daarbij de opmerking dat als tijd beperkt is, samen beslissen als eerste 
zal afvallen. 
“Het enige wat je eigenlijk kan zeggen is van, in het spreekuur kan samen beslissen in de knel 
komen. Als je samen beslissen ziet als een proces van uitleggen, van samen zoeken naar de 
waarde van de patiënt die natuurlijk belangrijk is, als het heel druk is, heb je daar gewoon minder 
tijd voor. En dan zal dat als één van de eerste dingen sneuvelen, dat geloof ik wel. Dat je denkt, 
nou ja, vandaag maar even niet hoor. Ja, dus hoeveel tijd heb je nodig, geen idee. Ik weet het echt 
niet. Soms veel, soms, soms niet zoveel. Ja en dan zou het weer over een gemiddelde gaan. Het 
nadeel daarvan is, is dat dat dan meteen weer een soort rekenmodel gaat worden waar we allerlei 
dingen aan gaan hangen die we daar niet aan moeten hangen.” (Huisarts).  
 
De zorgverleners die wel een losse schatting kunnen geven van benodigde tijd voor samen 
beslissen, geven aan dat 15, 20, of 30 minuten genoeg zou moeten zijn, maar benadrukken 
nogmaals dat hier geen gemiddelde voor gegeven kan worden omdat er meerdere factoren 
spelen.  
“Ja, nee, ik doe dan een gemiddelde he? Ik denk dat je sowieso... Ik doe maar een gokje, een 
kwartier? Zou ik wel... Echt het minimum om het daarover te hebben. Maar mensen zijn nooit 
geen gemiddelde vind ik.(…) Dat is altijd best lastig, euh, maar een minimum. Gewoon extra tijd 
om het te bespreken. Je moet voors en tegens afwegen, nou, uhm, het moet ook kunnen landen bij 
mensen.” (Verpleegkundig specialist).  
 
Ook onderstrepen ruim de helft van de zorgverleners de noodzaak van meerdere consulten 
waarop samen beslissen moet plaatsvinden zodat de patiënt bedenktijd heeft. Volgens één 
zorgverlener zou de bedenktijd minimaal een week moeten zijn. 
 
“Ja ik denk dat als je iemand de eerste gezien hebt, dat die wel de tijd moet hebben om alles 
binnen te laten komen wat je gezegd hebt, omdat het meestal ook iets is waar ze zich nog 
helemaal niet in verdiept hebben. Dus ik denk dat je na zo'n eerste gesprek de mensen wel echt 
een week de tijd moet geven. (…) Vind ik wel (belangrijk). En als je dan samen die beslissing hebt 
genomen, dan kan wat mij betreft de rest ook wel sneller lopen.” (Verpleegkundig specialist).    
 
Tenslotte is er één zorgverlener die vindt dat noodzakelijke tijd voor samen beslissen door de 
patiënt aangegeven zou moeten worden. 
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“Dat bespreek ik vaak met de patiënt. Hoeveel tijd hebt u nodig? Wilt u dan nog met de huisarts 
spreken? Kijk, mensen die al veel duidelijkheid hebben, die zeggen nou begint u volgende week 
maar, er zijn ook mensen zeggen nou dat wil ik even met de huisarts bespreken, nou schrijf ik een 
brief. Ligt er volgende week, maak nog een afspraak, zien we elkaar over drie weken. Het kan ook 
zijn dat ze zeggen ik kom liever nog een keer bij u hè, de een wil telefonisch, de ander zegt ik wil 
toch nog even een keer dan spreken. Dus dat laat ik eigenlijk over aan... dat vraag ik aan de 
patiënt, ja waar ze prijs op stellen.(..) Wij hebben ook vrij veel mensen die van ver komen. Dus ik 
kan me heel goed voorstellen, dat ze zeggen nou ik wil graag telefonisch hè, maar als het heel 
moeilijk is of dat het heel technisch is dat je zeg nou kom nog een keertje, dan leg ik je nog een 
keertje uit, neem je vrouw even mee hè.” (Orthopedisch chirurg).   

Zorgverzekeraar perspectief  

Het merendeel van de zorgverzekeraars vindt het niet eenvoudig om de vraag te beantwoorden 
hoeveel tijd noodzakelijk is voor samen beslissen. Een van de zorgverzekeraars geeft zelfs aan dit 
niet een vraag te vinden die door zorgverzekeraars beantwoord kan worden, omdat het aan de 
zorgverleners is om dit te bepalen, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen op dit gebied. 
 
“Nou, weet je, dat gaan wij niet bepalen als verzekeraar. En als in samenwerking met specialisten 
zij dan aangeven dat er een probleem is, dan bespreken we dat. Weet je, en dan wordt het gesprek 
gevoerd, van wat is dan realistisch? We erkennen wel dat dat mogelijk in sommige situaties meer 
tijd kost, maar we gaan dan met de zorgverlener het eigenlijke gesprek hebben, van, wat is dan 
realistisch, wat is de realistische tijd die nodig is om dit te behandelen, zeg maar om dit te 
bespreken. Ik kan niet, ik kan dat niet. Wij gaan niet zeggen, van, nou hier, je hebt 20 minuten. Dat 
is gewoon ontzettend moeilijk. En weet je, wij zijn niet de ervaringsdeskundigen, dat zijn de 
zorgverleners. Die kunnen dat zelf veel beter en realistischer aangeven, als dat eenmaal een 
bepaalde periode geïmplementeerd is, wat het werkelijk doet.” (Zorgverzekeraar 1).  
 
Eén zorgverzekeraar geeft wel een duidelijke inschatting van de tijd die noodzakelijk is voor 
samen beslissen. Volgens deze verzekeraar zouden patiënten die een keuzehulp hebben ingevuld 
samen beslissen in 10 minuten moeten kunnen voltooien. De redenering hierachter is dat de 
patiënt en zorgverlener een ‘to the point’ gesprek kunnen voeren omdat de patiënt 
voorbereidingstijd heeft gehad voor het invullen van de keuzehulp. Ook op ziekenhuisniveau 
beschrijft de verzekeraar deze inschatting. Als patiënten zich beter voorbereiden, dan verloopt 
samen beslissen beter en dat scheelt dan tijd aan het einde van het ziektetraject. Daarnaast kan 
volgens deze verzekeraar het samen beslissen gesprek ook overgelaten worden aan 
verpleegkundig specialisten of physician assistants, aangezien zij meer tijd en vaardigheden tot 
hun beschikking hebben.  
 
“Dus voordat patiënten verwezen worden, krijgen mensen toegang tot een digitale keuzehulp. En 
dan vullen ze die in en dan komen ze bij de specialist. Nou, die kan binnen 10 minuten het hele 
verhaal doen, mensen hebben al bekeken, van, wat wil ik nu voor behandelingen. Dus daar is geen 
extra tijd nodig.  
En waar we ook bij gynaecologie naar hebben gekeken, aan het begin van het zorgpad heb je 
misschien meer tijd nodig om dat samen beslissen goed te doen, maar aan het einde gaat je dat 
een consult die je eerder nog zou doen ter afsluiting, die heb je nu niet meer nodig omdat je aan 
de voorkant dat gesprek heel goed gedaan hebt.(…) In het begin was ik zelf wat sceptisch, dat ik 
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dacht, moet je dat nu voor je consult die mensen al een keuzehulp toesturen? Dan hebben mensen 
vaak nog geen idee wat er aan de hand is.  
Dus dan moeten ze van alles gaan invullen terwijl ze eigenlijk nog niet precies weten wat ze 
hebben. Toch zijn de ervaringen wel positief, blijkbaar is het helemaal niet zo gek en het levert op 
die manier de specialisten tijd op omdat die eigenlijk meteen to the point een goed gesprek kan 
doen. Nee, dus dat is heel erg afhankelijk van de situatie van het ziekenhuis en hoe de specialisten 
daarin met elkaar samenwerken. Op welke manier ze überhaupt het zorgproces ingericht hebben. 
(…) Wat mooi is wanneer je het aan de verpleegkundig specialist of physician assistant overlaat, 
die hebben vaak gewoon meer tijd voor zo'n consult. Die hebben niet 10 minuten, die hebben vaak 
20 of 30 minuten minimaal voor een patiënt staan. Dus daar heb je eigenlijk, is nu mijn ervaring, 
voldoende tijd om dat samen beslissen gesprek toch goed te doen.”(Zorgverzekeraar 2).  

4.3 Verschil tussen patiënten, aandoeningen of fase van ziekte 

Patiënten perspectief 

De meeste patiënten geven aan dat de hoeveelheid tijd om samen te beslissen afhankelijk is van 
de patiënt, diens aandoening en/of fase van ziekte. Al zou er volgens hen altijd genoeg tijd 
beschikbaar moeten zijn, onafhankelijk van de patiënt of diens aandoening. In onderstaand 
voorbeeld geeft een patiënt aan dat zij denkt dat vooral ouderen meer tijd nodig hebben.  
“Ik denk dat dat met name voor ouderen een grote rol speelt. Misschien als je jong bent dan dan 
denk je wat sneller, reageer je wat sneller, je beslist wat sneller en ik denk ik word zelf ook wat 
ouder natuurlijk dat je iets meer tijd nodig hebt om door te laten dringen. Je reactievermogen is 
trager. Dan valt het bij mij geloof ik nog mee.” (patiënt 5) 
 
Ook laaggeletterde patiënten of patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben 
volgens verschillende patiënten meer tijd nodig.  
“Ja voor mensen die het allemaal niet snappen wel denk ik. Ja, voor mensen die wat meer moeite 
hebben met, want soms gebruiken huisartsen natuurlijk ook medische termen.” (patiënt 4) 
 
Veelvuldig wordt genoemd dat tijd voor samen beslissen afhangt van de aandoening. Als het gaat 
om een acuut probleem is er geen tijd om samen te kunnen beslissen, dan moet er meteen 
gehandeld worden. Bij chronische of ernstige ziekten, zoals kanker, is juist veel tijd nodig om 
samen te kunnen beslissen. Deze tijd wordt volgens patiënten vaak ook genomen. 
“Als je te horen krijgt dat je kanker krijgt, dat je chemo moet hebben of wat dan ook. Dat je daar 
even over na mag denken. Bij de mogelijkheden zeg maar, die de arts dus uitlegt en dat er geen 
druk opgelegd wordt dat je meteen moet beslissen.”(patiënt 1) 
 

Zorgverlener en zorgverzekeraar perspectief  

Ook de meeste zorgverleners en zorgverzekeraars geven aan dat de hoeveelheid tijd om samen te 
beslissen afhankelijk is van de context waarbinnen samen beslissen moet plaatsvinden; beiden 
noemen hierbij onder andere de patiënt (vaardigheden, voorkennis en voorkeuren), de 
aandoening, de fase van de aandoening, het type besluit, de zorgverlener (eerstelijn of 
tweedelijn, specialisatie), de inrichting van de poli, de financieringsmogelijkheden 
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(zorgverzekeraar) of het ziekenhuis (academisch of perifeer). Volgens hen moet er 
gedifferentieerd gekeken worden naar tijd voor samen beslissen.  
Eén zorgverlener geeft aan dat dit gedifferentieerd kijken goed in te schatten is en hiermee 
rekening gehouden kan worden bij het inplannen van de poliklinische activiteiten. 
 
“Ja, ik denk dat je een beetje moet gaan differentiëren in, als de mensen op de polikliniek komen, 
dat je een beetje kan inschatten, wat voor gesprek hebben we mee te maken? Is het een 
inderdaad een gesprek waar inderdaad veel informatieuitwisseling moet plaatsvinden of slecht 
nieuws gebracht moet worden? Dus dat verschil moeten we gaan differentiëren op de polikliniek, 
met de tijd die we hangen aan een bepaald consult. Want die tien minuten is niet voor iedereen 
voldoende, maar ook voor sommigen prima. Dus we moeten daar veel meer gericht persoonlijke 
tijd, in ruilen, in het hele programma en schema van poliklinische activiteiten.” (Gynaecoloog).  
 
Verder onderstreept een zorgverlener dat het belangrijk is om goed te weten wat een patiënt 
mankeert voordat besloten wordt hoeveel tijd vereist is voor samen beslissen.  
 
“Ja. Je kan ook zeggen van al je doet wel dat eerste gesprek, dat dat wordt een heel intens gesprek 
waarin je al helemaal met een patiënt gaat praten over hoe zit iemand in mekaar en wat zijn diens 
voorkeuren. Maar dat is allemaal niet relevant, zolang je niet weet wat iemand heeft. Het is 
helemaal niet relevant of iemand hele kleine kinderen heeft of niet. Of die nou een longontsteking 
heeft, als dat er uit gaat komen of dat er een longtumor zit, weet je, dat maakt (uit). (..) Als die 
longontsteking heeft en het wordt alleen maar antibiotica, ja, dan hoef je voor de kinderopvang 
ook niet zoveel te doen. Maar als die longkanker heeft, ja, dan gaan we echt wel over hele andere 
dingen praten. En dan wordt het perspectief natuurlijk heel anders. (..) Ja, je moet, je moet heel 
goed met elkaar kijken. Van waar zit dat moment waarin dat samen beslissen samenkomt? En dat 
is vaak niet in het eerste gesprek.” (Kinderarts).  
 
In het verlengde hiervan geeft ook een zorgverzekeraar aan dat de hoeveelheid tijd voor samen 
beslissen afhankelijk is van de aandoening van de patiënt en dat hier verschillen in kunnen 
voorkomen.    
 
“Nou, ja en nee, dat verschilt per aandoening. De ene aandoening, daarbij lukt het dan wel om een 
samen beslissen gesprek te voeren binnen die 10 minuten of in ieder geval gemiddeld op die 10 
minuten uit te komen. Bij andere heb je dus 2 consulten nodig, omdat je in de tussentijd ook die 
keuzehulp moet uitdelen en die moet de patiënten ook even rustig bekijken en die resultaten 
moeten weer terugkomen. En dan heb je aan 2 keer 10 genoeg. En anderen zullen misschien één 
keer 20 nodig hebben. Ik weet niet precies wat dan voor welke aandoening het meest passende 
is.” (Zorgverzekeraar 4).  
 
Daarnaast geven vrijwel alle zorgverleners en zorgverzekeraars aan dat laaggeletterden of 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer tijd nodig hebben voor samen beslissen.  
Dit wordt volgens de zorgverleners en verzekeraars veroorzaakt door de aanvullende tijd die 
vereist is om uitleg te geven over met name complexe opties en voor- en nadelen van 
behandelingen en door de tijd die nodig is om een daadwerkelijke keuze te kunnen maken.  
 
“ Kijk, iemand die niet heel slim is, die kun je niet heel gemakkelijk die keuzes voorleggen. Dan 
moet je echt gewoon goed kijken van wat snapt iemand wel, wat snapt iemand niet? Is iemand 
nog aangesloten? Als iemand bijvoorbeeld het woord chemotherapie hoort, dan zijn er een 
heleboel mensen die meteen denken: Oh, dan krijg ik een kale kop. En de rest van het gesprek 
horen ze niet meer. Dus je bent iemand in zo'n gesprek zó kwijt. En iedereen heeft tijd nodig om 
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dingen te laten bezinken. En als mensen weinig gezondheidsvaardigheden hebben, dan is dat 
alleen maar meer.  
En het gevolg is dat sommige mensen dan meteen roepen: Oh nee, dat doe ik niet. Of dat ze 
meteen zeggen: Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar dat ze daarbij niet de echte consequenties van hun 
keuze kunnen overzien. (…). Ik moet er niet aan denken dat je er maar vijf minuten voor hebt. Voor 
mensen met een echt slecht nieuws gesprek, wie je een uitslag vertelt en een plan gaat 
neerleggen, daar ben je gewoon een half uur mee kwijt. Dat red je niet in 10 minuten.” 
(Gynaecologisch oncoloog).  
 
Omdat er voor mensen met beperkte (gezondheids)vaardigheden te weinig aandacht is, of omdat 
ons huidige zorgsysteem niet geschikt is voor deze populatie, voorziet ruim de helft van de 
zorgverleners hiermee problemen in de toekomst. 
 
“En waar we het bijvoorbeeld nog niet over gehad hebben is samen beslissen bij laaggeletterden, 
wat een enorm toenemend probleem gaat worden. Als een kwart van de 15-jarige vmbo-
leerlingen praktisch analfabeet is, krijgen mijn opvolgers het daar nog knap zwaar mee. (..) Ja, 
weet je, dat kost gewoon echt meer tijd en we doen daar gewoon veel te weinig aan. Allemaal (..). 
Zorgvuldig kiezen van je woorden, beter terugvragen of mensen het begrepen hebben. Echt 
maatwerk in wat je vertelt en hoe je het uitlegt. Dus, dat kost tijd. Dat kost echt tijd. Dat vinden 
mensen met laaggeletterdheid zelf ook hoor, dat het daar vaak misgaat. Dat de dokter gehaast is 
en dan durven ze het niet te vragen. Dan zeg je ja en vervolgens gebruik je toch je pufjes of je 
pillen helemaal verkeerd.” (Huisarts).  

4.4 Beleid zorgverzekeraars 

Het beleid van de geïnterviewde zorgverzekeraars beperkt zich grotendeels tot het stimuleren van 
activiteiten rondom samen beslissen. Hoewel alle zorgverzekaars het belangrijk vinden dat samen 
beslissen plaatsvindt in de praktijk, is de achterliggende reden dat men terughoudend is in het 
voeren van een strak beleid (met daarin concrete financieringen voor activiteiten rondom samen 
beslissen) door het ontbreken van evidentie. Men zou eerst graag zien dat meer tijd voor samen 
beslissen daadwerkelijk noodzakelijk is. Als dat duidelijk is, staat men open voor concretere 
afspraken over financiering. Ook voor specifieke patiënten populaties (bijvoorbeeld 
laaggeletterden) heeft men gerelateerd aan tijd voor samen beslissen geen beleid. De enige 
concrete financiering gericht op samen beslissen die genoemd is in deze studie (door één 
zorgverzekeraar), is die van de ondersteuning en aanschaf van keuzehulpen.  
Aanvullend hieraan zijn de activiteiten voor samen beslissen die de verzekeraars in deze studie 
beschrijven gericht op het faciliteren, stimuleren en ondersteunen van ziekenhuizen (over de 
eerstelijn is geen informatie beschikbaar).  
Door alle verzekeraars wordt aangegeven dat de zorginkopers altijd bereid zijn om samen 
beslissen aan de onderhandelingstafel ter sprake te brengen en te stimuleren, ondersteunen en 
promoten. Bij het merendeel van de verzekeraars is samen beslissen bovendien een speerpunt in 
het inkoopbeleid. Een tweetal verzekeraars neemt hierin op verschillende manieren aanvullende 
stappen. Eén verzekeraar maakt met ziekenhuizen waarmee zij meerjarenafspraken hebben 
concrete afspraken en een plan van aanpak van activiteiten rondom samen beslissen. Een andere 
verzekeraar heeft samen beslissen geïntegreerd in de overkoepelende visie van de organisatie. 
Een onderdeel hiervan is dat zogenoemde ‘good practices’ van samen beslissen in een alliantie-
netwerk worden verspreid. In dit netwerk zijn ruim 10 ziekenhuizen vertegenwoordigd. Deze 
‘good practices’ worden ook bij het voeren van inkoopgesprekken besproken en lessen over 
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effectieve tools en implementatie worden hierin teruggekoppeld en gedeeld. Per ziekenhuis zijn 
ambassadeurs van betreffende ‘good practices’ aangewezen die kennis verspreiden (ook aan 
ziekenhuizen buiten de alliantie).  
Bovendien zijn in dit netwerk prijsafspraken gemaakt tussen leveranciers van digitale tools 
(ZorgKeuzeLab en Patient+) en de ruim 10 ziekenhuizen om samen beslissen verder te faciliteren. 
Tenslotte zijn een aantal zorgverzekeraars met andere verzekeraars actief in een 
samenwerkingsverband met o.a. zorginstellingen (www.vliegwielcoalitie.nl), op initiatief van de 
Patiëntenfederatie, waarin samen beslissen een onderwerp is en kennis wordt gedeeld.     
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5 Benutten van tijd voor samen beslissen; de 
interviews 

Belangrijkste bevindingen 
• De patiënten noemen verschillende opties om de tijd die hen toekomt om samen te 

beslissen met hun zorgverlener optimaal te benutten: taakdelegatie, meer zorgverleners 
opleiden of inzetten en ervoor zorgen dat zorgverzekeraars meer consulttijd vergoeden 

• De zorgverleners denken dat het benutten van tijd voor samen beslissen voornamelijk kan 
door: het bieden van ruimte in gesprekken, het integraal inregelen van meer tijd voor samen 
beslissen in zorgorganisaties, het consulteren van andere zorgverleners of het inzetten van 
keuzehulpen 

• De zorgverzekeraars denken dat samen beslissen efficiënter kan met behulp van 
keuzehulpen (of andere beslis-ondersteuners) of taakdelegatie (zie hoofdstuk 4)  

• Meer tijd voor samen beslissen levert volgens de patiënten ook iets op: minder 
vervolgconsulten, minder behandelingen, minder kosten. Ook zijn patiënten meer tevreden, 
hebben ze minder spijt achteraf en ervaren zij een goede relatie met hun zorgverlener 

• Volgens de zorgverleners (en zorgverzekeraars) heeft meer tijd voor samen beslissen zowel 
voordelen voor patiënten, zorgverleners als zorgorganisaties 

• De patiënten hebben behoefte aan meer tijd voor samen beslissen; de mogelijkheid om een 
dubbel consult van 20 minuten aan te kunnen vragen vinden zij altijd wenselijk 

• De zorgverleners hebben vooral behoefte aan meer voorbereidingstijd en tijd voor 
specifieke doelgroepen (zoals oudere of kwetsbare patiënten). Ook vinden zij dat 
keuzehulpen meer bekend en gebruikt moeten worden. En is er behoefte aan 
scholing/training, waardering voor samen beslissen en empowerment van patiënten  

• De zorgverzekeraars behoeven rondom tijd voor samen beslissen vooral meer onderzoek en 
opleiding/training voor zorgverleners en patiënten 

 
Aan alle geïnterviewden is gevraagd hoe zij denken dat ze de tijd die hen toekomt om samen te 
beslissen optimaal kunnen benutten en wat tijd voor samen beslissen oplevert. Tevens is 
gevraagd naar hun behoeften hierbij. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de 
interviews samengevat. 

5.1 Benutten van tijd voor samen beslissen en wat levert het op 

Patiënten perspectief 

De patiënten noemen verschillende opties om de tijd die hen toekomt om samen te beslissen met 
hun zorgverlener optimaal te benutten. Door een aantal van hen wordt geopperd om de 
consultvoering in het ziekenhuis anders in te delen. Taken van specialisten kunnen bijvoorbeeld 
verschuiven naar een andere (goedkopere) zorgverlener zoals een verpleegkundige 
(taakdelegatie) of patiënten kunnen hun vragen van te voren alvast opsturen naar een 
zorgverlener zodat het consult efficiënter verloopt.  
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“Ik denk dat het soms wel efficiënter kunnen indelen, zoals een Parkinson verpleegkundign nu 
naast de neuroloog bestaat. En dan ga je én naar de verpleegkundigen en naar de neuroloog. Als 
je dat zelf wil. Dat zou misschien iets minder frequent kunnen bij de één en dan bij de ander. En 
dan noem ik het alleen maar op mijn gebied. En bij de huisarts zie je dat al. Die heeft al een 
praktijkondersteuner. Die dus soms denk ik taken van hem overneemt.” (patiënt 3) 
 
Patiënten denken daarnaast dat er meer zorgverleners opgeleid moeten worden dan wel nodig 
zijn om meer tijd te krijgen om samen te kunnen beslissen.  
 
“Ik denk dat de werkdruk is omdat ze dus toch bepaalde hoeveelheid patiënten moeten zien en dat 
er te weinig artsen zijn misschien. En ja, toch die patiënten willen allemaal geholpen worden. Dus 
ja meer tijd, meer ruimte, meer artsen, meer personeel ook.” (patiënt 2) 
 
“Dan moeten er meer (..) artsen komen, denk ik. Je kunt natuurlijk maar één keer hun tijd verdelen 
onder de mensen. En geld natuurlijk. Als je meer geld hebt, kun je meer mensen inzetten. Heb je 
meer tijd te verdelen.” (patiënt 3) 
 
Ook zien patiënten een rol voor de zorgverzekeraars, of een enkeling voor de regering, om meer 
tijd voor samen beslissen te creëren voor zorgverleners. Volgens patiënten zouden de 
zorgverleners ook graag meer consulttijd krijgen. Consulttijd zou gedeclareerd moeten kunnen 
worden, net zoals behandelingen. Dit raakt aan de behoefte van patiënten om een dubbelconsult 
te kunnen aanvragen van 20 minuten (zie 5.2 behoeften).  
 
“De medische wereld heeft zich overgeleverd aan onze grote verzekeringsmaatschappijen. En de 
artsen die lopen, lopen zich ook helemaal uit de naad. En die lopen ook vast in alle regels aan 
dingen van verzekeringen waar zij, protocollen waaraan zij weer moeten voldoen. En ja, ik kan 
alleen maar stellen dat de medische wereld een stukje menselijkheid is verloren. (..) Nou dat die 
artsen weer de tijd krijgen om met die patiënt te praten.”(patiënt 1) 
 
“Uh tja, tijd en geld, tijd kost geld natuurlijk. En eigenlijk vind ik dat wel voor een verzekering” 
(patiënt 8) 
 
Volgens een enkele patiënt is het eigenlijk heel simpel en zou een zorgverlener gewoon meer tijd 
moeten nemen. 
“Dat een arts gewoon meer tijd neemt.” (patiënt 7) 
 
Dit alles kan volgens patiënten minder vervolgconsulten en minder behandelingen opleveren, en 
zodoende kosten besparen. Ook zijn patiënten dan meer tevreden, zorgt het voor minder spijt 
achteraf en ervaren zij een goede relatie met hun zorgverlener. 
“Als de dokter meer tijd had voor een patiënt dan zou waarschijnlijk veel minder medicatie nodig 
zijn” (patiënt 9) 
 
“Er zouden minder vragen nog blijven liggen, waar ik dan toch nog mee zit. Waar ik dan later weer 
op terug moet komen.“ (patiënt 6) 
 
“Dan wordt het door jezelf, door mij dan als patiënt meer gedragen. En voel ik mij waarschijnlijk 
niet zo. Nou goed, dan gaat het in de communicatie ook nog altijd over de toon die de muziek 
maakt.” (patiënt 1) 
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“Een goede, een hele goede verstandhouding met de arts. dat is best belangrijk. of je daar met 
bibberende benen naartoe gaat of dat je denk ik ga fijn overleggen.” (patiënt 3) 

Zorgverlener perspectief 

De mogelijkheden die zorgverleners aandragen om tijd voor samen beslissen optimaal te kunnen 
benutten richten zich met name op het bieden van ruimte in gesprekken, het integraal inregelen 
van meer tijd voor samen beslissen in zorgorganisaties en het consulteren van andere 
zorgverleners of inzetten van hulpmiddelen. Doordat patiënten in gesprekken de ruimte krijgen 
om het initiatief te nemen, worden volgens zorgverleners onderwerpen aangehaald die veel 
dichter bij de patiënt zelf staan.   
 
“Maar feitelijk betekent dat, dat als je het hebt over shared decision making, dat wij proberen te 
kijken, omdat we weten dat de mens breder is dan alleen maar de enge gezondheid zoals wij die 
toepassen. Wij proberen mensen uit te dagen om iets te weten te komen over wat is betekenisvol 
leven voor jou? En wat is kwaliteit van leven? En waar word jij blij van? Waar sta jij voor op? En als 
je daar ruimte voor maakt, dan zijn dat onderwerpen die vaak helemaal niet in onze medische 
context passen. (…) Het heeft consequenties voor samen beslissen omdat je over andere dingen 
gaat beslissen. En je zit veel meer op een domein waar jij als dokter eigenlijk niet de inhoudelijk 
deskundige bent, maar je waarbij die mensen voor je wel vragen kan stellen en heeft dat te maken 
met het medisch domein. En daardoor ga je dus beslissingen op een ander vlak nemen, zeg maar. 
Dat is ook een vlak waarbij die patiënt veel meer in zijn kracht staat, want die is daar veel meer 
expert in dan de dokter.” (Huisarts).  
 
Daarnaast is het volgens een aantal zorgverleners belangrijk dat tijd voor samen beslissen 
integraal ingeregeld is in de organisatie én dat men hier een visie op heeft. Men vindt 
bijvoorbeeld dat aanvullende tijd voor samen beslissen geregistreerd en gedeclareerd moet 
kunnen worden via eenvoudige ICT-voorzieningen of dat in een MDO hier gepaste mogelijkheden 
voor zijn.   
 
“Dan moet je wel zeggen dat daar tijd en ruimte voor gemaakt wordt. Bijvoorbeeld bij de ICT-
afdeling, om dat te regelen, dan moet je zorgen dat er bij het MDO-tijd en ruimte komt om 
mensen op te leiden om goed notuleren. Daar moet je dan geld voor over hebben. En als dat dan 
niet gebeurt, ja, dan wordt het lastig om dat voortraject goed te regelen. En dan ben je als dokter 
in de spreekkamer dus eigenlijk per patiënt iedere keer weer opnieuw het wiel uit te vinden, en dat 
kost met name ook veel tijd.(..) Ja, dus als je het over de hele linie zou kunnen doen. Dus dat is wat 
je bij bepaalde organisaties zou willen, dat je dat over de hele linie dat goed goed inregelt. Zeker 
oncologische zorg is vaak toch multidisciplinaire zorg, dus als je het bij de voordeur zou brengen, 
de ingang waar de diagnose gesteld wordt goed gaat. Als het vervolgens bij de chirurg goed gaat, 
dan is dat voor de radiotherapeut en voor de medisch oncoloog of voor wie dan ook, wordt het 
steeds gemakkelijker om samen met de patiënt te kijken van ja goh, ik zie dat u dit of dat graag 
wil blijven kunnen doen. Of dat u dit belangrijk vindt of dat u alleen thuis bent en geen opvang 
hebt. Dat dat soort dingen al heel duidelijk, eenduidig terug te halen valt uit systemen. Dan scheelt 
dat al enorm veel tijd.” (Chirurg-oncoloog).  
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Verder is tijd voor samen beslissen volgens een aantal zorgverleners uit de tweedelijn te 
optimaliseren door de huisarts te laten meedenken, aangezien deze vaak beter op de hoogte is 
van de levensgeschiedenis en achtergrond van de patiënt. Daarnaast wordt het inzetten van 
keuzehulpen door een groot deel van de zorgverleners genoemd.   
 
Wat meer tijd voor samen beslissen volgens zorgverleners oplevert, zijn voordelen voor de 
patiënt, de zorgverlener zelf en de zorgorganisatie. In het algemeen is er volgens de zorgverleners 
meer ruimte voor diepgang en worden er besluiten genomen die beter aansluiten bij de 
daadwerkelijk oplossing van het probleem. Daarnaast voorziet men in algemene zin een toename 
van rust op de werkvloer die voor zowel patiënten, zorgverleners en de zorgorganisatie zelf (i.e., 
efficiëntere processen op de poli) bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg. 
 
“Uiteindelijk krijg je efficiënte processen omdat je veel meer gericht bent op wat is hier nodig en 
uiteindelijk brengt dat een veel zorgvuldiger gesprek met zich mee, met veel minder gehaast en 
veel meer rust om de werkvloer, waardoor het uiteindelijk efficiënter wordt. Ja, daar is nog niet 
officieel zeg maar onderzoek naar gedaan, maar we hebben wel pilots gedaan waaruit blijkt dat 
wachttijden worden minder lang, polikliniek die loopt veel efficiënter als je dat gewoon veel meer 
op maat toepast.” (Gynaecoloog).  
 
Omdat patiënten minder druk ervaren, de informatie beter begrijpen en daardoor beter in staat 
zijn tot samen beslissen, zijn zij meer tevreden en gezonder. Door deze vermindering van tijdsdruk 
voelen de patiënten zich volgens de zorgverleners ook serieuzer genomen, beter gehoord en 
beter ondersteund door de zorgverleners. Ook zijn patiënten, omdat zij meer betrokken zijn bij 
het maken van de beslissing, tevredener met de uitkomst van een behandeling of ingreep, kunnen 
zij beter omgaan met tegenslagen en zijn zij therapietrouw. Voor de zorgverleners zelf zijn de 
belangrijkste voordelen dat zij meer voldoening, plezier en energie uit hun werkzaamheden halen, 
omdat zij werk kunnen leveren wat inhoudelijk dicht bij de patiënt staat en zij inhoudelijk 
betrokken zijn bij het leven van de patiënt en naasten. Ook zorgt meer tijd voor samen beslissen 
voor minder stress en kans op burn-out, omdat zorgverleners zich niet directief of leidend hoeven 
op te stellen om samen beslissen in korte consulttijden te moeten afronden. Volgens de 
zorgverleners kan meer tijd voor samen beslissen de zorgorganisatie tijd en geld besparen, omdat 
mensen beter geïnformeerd worden (m.b.v. bijvoorbeeld keuzehulpen) en daardoor eerder afzien 
van behandelingen die niet zinvol zijn, afzien van behandelingen waar zij geen waarde aan 
hechten of uiteindelijk minder aandacht nodig hebben (e.g., overbodige vragen stellen of 
herhaaldelijk terugkomen). Daarnaast zorgt meer tijd voor samen beslissen voor een betere 
onderlinge samenwerking waardoor een efficiëntere verdeling van expertise en bemensing 
mogelijk is. Eén zorgverlener omschrijft in een enkele quote de belangrijkste en hierboven 
aangehaalde voordelen van meer tijd voor samen beslissen. 
 
“Nou ja, je hebt triple aim en quadruple aim. Dat is zeg maar hoe je de kwaliteit van zorg zou 
willen beschrijven. En dat bestaat uit vier factoren. De ene is dat de patiënt meer tevreden is over 
de zorg die aangeboden wordt. Ik denk ook dat shared decision making dat kan opleveren. Dat is 
één. Tweede is dat de feitelijke gezondheid van mensen daar baat bij gaat hebben als je shared 
savings en dus meer tijd hebt. Dus dat is twee van de quadruple. (..) De derde is dat het efficiënter 
is, dus goedkoper is. Omdat je onnodige zorg, daar kan je het over hebben, die hoef je dan niet toe 
te passen. En een vierde factor is dat zorgverleners daar blijer van worden. Dus het werk wordt er 
leuker van en je hebt het gevoel dat je meer bezig bent met de inhoud en waarvoor je opgeleid 
bent, waarvoor je aan de lat staat als dokters zullen we maar zeggen. En dat zijn samen zeg maar 
de definitie van kwaliteit van zorg. Die vier facetten. Ik denk allebei, als je meer tijd hebt en meer 
shared decision doet, dat je op al die vier vlakken winst kan behalen.” (Huisarts). 
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Zorgverzekeraar perspectief 

Volgens zorgverzekeraars is tijd voor samen beslissen optimaal te benutten als patiënten zichzelf 
goed voorbereiden op samen beslissen. Dit zorgt ervoor dat patiënten goed geïnformeerd het 
gesprek ingaan en bovendien sterker staan. Hiervoor kunnen volgens de verzekeraars digitale 
keuzehulpen, beslis-ondersteuners of andere informatievoorzieningen gebruikt worden. Eén 
verzekeraar voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat deze keuzehulpen gefaciliteerd worden 
door de zorgverlener zelf. 
 
“Sterker nog, ik vind eigenlijk dat de zorgverlener daar een plicht heeft om dat te doen (faciliteren 
van keuzehulpen). (…) Ik kan me voorstellen dat je, op het moment dat je patiënten een lastige 
keuze moet bieden, dat je eigenlijk wil dat ze bepaalde informatie tot zich hebben genomen. En 
dan zeg ik niet dat je patiënten een toets moet laten maken om te beslissen of die wel of niet een 
operatie kan krijgen, maar ik kan me wel voorstellen dat je een soort systeem-check maakt waarin 
je zorgt dat patiënten bepaalde informatie gezien hebben en bepaalde filmpjes hebben gekeken, 
dat ze bepaalde dingen gelezen hebben om zeker te weten dat de patiënt zo goed mogelijk 
geïnformeerd is.” (Zorgverzekeraar 3).  
 
De zorgverzekeraars noemen, wanneer gevraagd wat meer tijd voor samen beslissen zou kunnen 
opleveren, een aantal concrete voordelen die aansluiten bij de voordelen die zorgverleners 
noemden. De patiënt zou bijvoorbeeld beter in staat zijn de regie te nemen over de behandeling, 
uiteindelijk meer tevreden zijn en vaker kiezen voor een conservatieve behandeling. Ook zouden 
er in gesprekken door tijdsdruk geen opties weggelaten hoeven worden door de zorgverlener en 
kan samen beslissen goed worden uitgevoerd. Daarnaast worden tijds- en kostenbesparingen en 
een hogere kwaliteit zorg genoemd als voordelen van meer tijd voor samen beslissen (i.e., het is 
een investering aan de voorkant die zich uitbetaalt aan de achterkant). Echter nuanceren de 
verzekeraars deze voordelen in de meeste gevallen, omdat zij, zoals ook eerder aangegeven, niet 
zeker weten of deze voordelen daadwerkelijk door meer tijd veroorzaakt worden. 
 
“Wat zou samen beslissen kunnen opleveren, dat vind ik een goede vraag. Maar meer tijd, dat 
weet ik niet. Ik weet niet of dat altijd noodzakelijk is. Maar samen beslissen, dat heeft heel veel 
waarde. Natuurlijk, voor de patiënt, die krijgt natuurlijk meer inzicht in zijn behandeling en de 
risico's zodat hij samen met de arts een weloverwogen beslissing kan maken en die ook het beste 
is voor de patiënt zijn situatie en die patiënt heeft meer regie, en meer zeggenschap over zijn 
behandeling, of ie nou wel of niet geopereerd wil worden, of als je een wat kwetsbare oudere 
bent, wel of geen chemo. Dus de tevredenheid met de zorg is hoger. Meer therapietrouw denk ik. 
Maar ook voor zorgverleners.” (Zorgverzekeraar 1).   
 
Daarnaast geeft één verzekeraar aan dat mogelijke besparingen door meer tijd voor samen 
beslissen uiteindelijk niet terug zullen komen bij de zorgverzekeraar zelf, maar dat de winst voor 
de verzekeraar zit in het behandelen van de juiste patiënten en daarmee het doelmatiger inzetten 
van financiën.  
 
“Nou ja, kijk, ik zie het heel erg als een investering aan de voorkant die zich uitbetaalt aan de 
achterkant en wat daar wel een probleem is, maar dat is een systeem-probleem, is dat je, je kan 
wel zeggen op het moment dat je voelt bij bijvoorbeeld liesbreuken, als je daar een betere uitleg 
gaat geven of bij chemo-behandel plannen om wel of niet te behandelen, en er wordt daardoor 
minder behandeld, dan kun je zeggen, nou dat levert een besparing op, want er wordt minder 
behandeld.  



 

   
Nivel       Kennisvraag | Tijd voor samen beslissen 42

Maar zo simpel is het niet, omdat kijk, zo'n ziekenhuis die afspraken die wij maken met 
ziekenhuizen, die zijn op een hoger niveau en daarin spreek je een heel budget af voor een 
ziekenhuis. Dus die besparing komt uiteindelijk, in de meeste gevallen zal die niet terugkomen bij 
de zorgverzekeraar. Maar wat je wel ziet is dat de juiste patiënten worden behandeld. Dus dat je 
de zorg die je, het geld dat je beschikbaar stelt ook doelmatiger wordt ingezet. En dat is in die zin 
een winst voor zorgverzekeraars.” (Zorgverzekeraar 3) 

5.2 Behoeften 

Patiënten perspectief 

De meeste patiënten hebben behoefte aan meer tijd voor samen beslissen.  
“Ik zou meer rust hebben. Omdat ik toch merk van als het tegen de tien minuten loopt, dat ik heel 
veel nog wil vertellen waardoor ik een beetje warrig wordt.”(patiënt 2) 
 
Een aantal patiënten noemt hierbij de mogelijkheid voor een dubbelconsult (20 min) in het 
ziekenhuis. Patiënten ervaren dit als prettig bij de huisarts en zouden deze mogelijkheid ook 
willen hebben bij specialisten of andere zorgverleners in het ziekenhuis. 
 
“Ik zou bijvoorbeeld bij de specialist ook een dubbel consult aan willen kunnen vragen. Ik krijg een 
afspraak bij de specialist. En nou ja. Dan is dat 10 minuten. En dan zijn er drie minuten voor 
gegevens te noteren. En dat is 5 minuten voor onderzoek. Het wordt gedeeld. Die zijn echt 
berekend. Kijk en bij de huisarts kan ik zeggen. Ik wil een dubbel consult en dat zou bij de specialist 
eigenlijk ook moeten.” (patiënt 5) 
 
Enkele patiënten geven daarnaast ook aan dat er beter naar patiënten geluisterd moet worden en 
dan niet alles wat kan moet. 
 
“Ik denk dat dat uiteindelijk voor de medische wereld beter zou zijn als ze meer naar de patiënten 
zouden luisteren wat die zouden willen en niet wat zij allemaal kunnen, want zij kunnen van alles. 
Ze kunnen heel veel, maar de vraag is of we dat allemaal wel willen.” (patiënt 1) 

Zorgverlener perspectief 

Slechts een aantal zorgverleners geeft direct aan behoefte te hebben aan meer tijd voor samen 
beslissen. Dit komt mogelijk omdat het merendeel van de zorgverleners het moeilijk vindt om 
überhaupt deze tijd in te schatten door de afhankelijkheid van diverse factoren (zoals eerder 
beschreven). Eén zorgverlener omschrijft het ontbreken van tijd doordat zorgverzekeraars, 
ondanks dat zij samen beslissen wel belangrijk vinden, niet de diepte in willen om daadwerkelijk 
meer budget te regelen. 
 
“Ja, mijn ervaring met de zorg - ik zit gelukkig niet aan de onderhandelingstafel - maar mijn 
ervaring met de zorgverzekeraars is wel dat zij niet zo... Ze vinden samen beslissen heel belangrijk. 
En ze willen ook dat we dat allemaal doen. Maar zij gaan nog niet zo mee de diepte in van ja, 
maar wat betekent dat dan concreet? Ze zeggen van ja, maar dit is je budget en zie maar hoe je 
het regelt. Dus uhm. Dat is een hele lastige en hele spannende.  
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Waardoor denk ik nu we toch minder vaak uhm kunnen doen wat we diep in ons hart zouden 
willen omdat ja, er is gewoon, het ontbreekt ons aan de tijd. Ik kan niet zomaar iedereen euh, 
twee keer zo veel tijd geven om het gesprek goed te voeren. (…). Ja, dus dat is het. Dat is gewoon 
een hele... Ja, dat is denk ik waarschijnlijk ook waarom VWS ook gewoon wil weten van ja maar 
wat is dat nou? Want wat kunnen we dan vragen? Of wat kun je dan verlangen?” (Kinderarts).     
 
Als er sprake is van een behoefte aan meer tijd, dan is dat met name gerelateerd aan de tijd die 
beschikbaar is om het gesprek voor te bereiden en aan de tijd die men krijgt om te communiceren 
met oudere of kwetsbare patiënten. Aanvullend hieraan heeft men behoeftes geformuleerd 
gerelateerd aan het uitbreiden en aanpassen van faciliteiten, het opleiden of trainen van 
zorgverleners en patiënten en het vergroten van draagvlak en visie.  
In de eerstelijn heeft men behoefte aan de uitbreiding van de praktijkondersteuning voor 
laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en chronische ziekten, zodat 
meer tijd voor samen beslissen beschikbaar komt voor deze groep. Deze mensen verdienen 
volgens deze zorgverleners nu en in de toekomst meer aandacht (vooral ook omdat dit een steeds 
groter wordende groep is). Ook is door één zorgverlener in de eerstelijn de behoefte geuit aan 
visuele hulpmiddelen bij samen beslissen (onder andere keuzehulpen die de kans op bijwerkingen 
uitleggen aan patiënten). Meerdere zorgverleners in de tweedelijn kennen de hulpmiddelen die 
samen beslissen kunnen faciliteren (keuzehulpen, consultkaarten, etc.), maar vinden dat deze te 
weinig worden gebruikt door henzelf, collega’s én patiënten. Er is met andere woorden behoefte 
aan een betere implementatie van deze hulpmiddelen. Verder hebben een aantal zorgverleners in 
de tweedelijn behoefte geuit aan het eerder ter sprake brengen van samen beslissen in het 
zorgtraject en aan het structureel invoeren van een vervolgafspraak zodat er voor de patiënt altijd 
bedenktijd en een vervolgmoment ter beschikking is om het daadwerkelijke besluit te nemen.  
 
“Dat kan heel goed werken, ja. Ik denk dat als je, en dat geeft ook denk ik rust, dat als je tegen de 
patiënt zegt vandaag gaan we de dingen uitleggen en benoemen. En de volgende keer komt u 
terug en dan kijken we of we met elkaar een beslissing kunnen nemen. En in de tussentijd kunt u 
erover nadenken wat het beste bij u past. Dat je daarmee heel veel wint.” (Gynaecologisch 
oncoloog).  
 
In het verlengde van deze facilitaire aanpassingen, spreekt een zorgverlener de behoefte uit aan 
een vernieuwde financieringsstructuur waarin er meer gekeken wordt naar de activiteit en het 
type patiënt. 
 
“Dan kom je weer op een hele andere discussie dat je denkt van ja, in hoeverre is die hele 
financieringsstructuur van DBC's nog houdbaar? Want ik krijg gewoon voor een bepaalde DBC 
krijg ik een prijs. En daar zitten we, de ene keer heb ik daar een patiënt vier keer voor gezien en de 
andere keer één keer. Maar ik krijg hetzelfde bedrag uitbetaald. Dat is natuurlijk best gek. (..) Ja, ik 
zou veel meer naar een echt een andere manier van financieren willen waarin je veel meer kijkt 
dan wat doen we? En wat voor een type patiënt is dit nou? Als je in de acute afstaat, dan moeten 
de dokters gewoon beschikbaar zijn. Of er nou wel of geen patiënt komt die dag. Dan moet je SEH 
gewoon bemensen. En euh punt. Dus dat is een beschikbaarheid prijs. Maar op de poli zou ik veel 
liever, ik zou veel liever euh afrekenen wat we ook daadwerkelijk met die patiënt doen. Waarbij ik 
dus gewoon veel liever mijn chirurg zou willen kunnen laten euh factureren op basis van hoeveel 
uur die daarvoor gewerkt heeft en en patiënten heeft gezien en of die daar nou mee gepraat heeft 
of erin gesneden heeft. Dat zou eigenlijk voor de uitbetaling van de chirurg niet moeten uitmaken, 
want wij willen graag dat ze meer gaan praten met de patiënten. Maar ik krijg nog steeds meer 
geld voor de chirurg als ik hem laat snijden. Dat is natuurlijk, ja, dat is heel tegenstrijdig met 
elkaar.” (Kinderarts).  
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Daarnaast wil men meer opleiding/training waarin onder andere goede voorbeelden van samen 
beslissen bij andere zorgverleners getoond worden, gebruik makende van echte casuïstiek. Het is 
volgens deze zorgverleners belangrijk dat collega-zorgverleners zien hoe samen beslissen gedaan 
wordt in de praktijk en hoe de tijd daarin effectief te benutten is. Eén zorgverlener gaat hierin 
verder en heeft behoefte aan richtlijnen en handvatten die aangeven hoe tijd effectief ingezet en 
gedeclareerd kan worden bij samen beslissen. Aanvullend hieraan moet de nadruk in deze 
opleiding/training volgens de zorgverleners liggen op de gedeelde verantwoordelijkheid die 
samen beslissen is. Hierin moet volgens hen ook de patiënt opgeleid worden. Patiënten moeten 
zich volgens een aantal zorgverleners beseffen dat meedenken mag en kan, en dat door mee te 
denken, men zich ook beter gaat voelen bij de beslissing en daarbij minder keuzespijt ervaart, 
mochten uitkomsten tegenvallen. Daarnaast wil men in de eerstelijn investeren in 
opleiding/training om gesprekken te kunnen voeren die oplossingsgericht zijn (i.p.v. 
probleemgericht) én waarin vaker teach-back wordt toegepast. 
 
“Wij noemen dat een ander gesprek voeren met patiënten. Dat andere gesprek is dan 
oplossingsgericht, als tegenhanger van probleemgericht. Dat vraagt training en het vraagt 
feedback. Het vraagt dat je daar dus ook tijd vrij voor maakt als huisarts om daarin te willen 
investeren. We doen dat wel, maar dat zou ook nog beter kunnen. Een ander dingetje wat we nog 
belangrijk vinden is ruimte voor samenvatten. Dus dat je in het contact en dat is dan niet echt zeg 
maar helemaal shared decision making, maar dat je de patiënt vraagt om samen te vatten wat je 
besproken hebt en dat maakt dat de patiënt kan aangeven wat hij begrepen heeft of niet, of hij 
kan dat checken in ieder geval. Dat kan weer leiden tot betere besluitvorming, dus indirect heeft 
het er wel mee te maken. Dus daar zijn we ons goed van bewust.” (Huisarts).  
 
Tenslotte vindt ongeveer de helft van de zorgverleners dat samen beslissen meer waardering 
moet krijgen in Nederland. In de tweedelijn is hier volgens de zorgverleners een belangrijke rol 
weggelegd voor het ziekenhuis. Zij vinden dat het ziekenhuis meer tijd voor samen beslissen moet 
erkennen en dit ook moeten uitstralen in hun visie. Volgens een zorgverlener moet deze visie 
uitstralen dat men samen beslissen serieus neemt en als ziekenhuis kunnen aantonen dat 
procesveranderingen zijn doorgemaakt. Daarnaast hebben deze zorgverleners behoefte aan meer 
bewustwording voor de tijdswinst die te behalen is als in het eerste gesprek met de patiënt meer 
tijd genomen wordt voor samen beslissen. Wat meer gerelateerd aan de patiënt, geeft een 
zorgverlener aan behoefte te hebben aan een verdere empowerment van patiënten. Volgens 
deze zorgverlener moeten patiënten helder krijgen dat zij recht hebben op samen beslissen en 
moeten zij zich realiseren dat wat zij belangrijk vinden ook het belangrijkste is in samen beslissen. 
 
“Dus we moeten de patiënten empoweren. Dat zij ook weten van hé, er kan altijd gevraagd 
worden en ik moet eens goed kijken naar mijn eigen leven, wat vind ik belangrijk? Waar gaat het 
om? Want als ik al eerste die vraag stel, wat is uw context, wat wil u nog, wat heeft u voor doelen 
als je 80 bent, ik vraag het heel rustig natuurlijk. Ja, dan worden ze overvallen terwijl als je tijd 
thuis hebt van goh wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik nou echt? Als ze daar meer tijd voor 
krijgen van tevoren voor die vraag wordt gesteld, denk ik dat ik opeens antwoorden krijg. Dus we 
zijn ongelooflijk veel bezig met de zorgverleners, maar aan de kant van de patiënten, die moeten 
wij empoweren om te zeggen maar dokter, kan ik dan dit en dat nog allemaal wel? Want dat is 
waar het om gaat bij mij.” (Chirurg).  
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Zorgverzekeraar perspectief 

De behoeftes van de zorgverzekeraars rondom tijd voor samen beslissen zijn meer onderzoek en 
opleiding/training voor zowel zorgverleners als patiënten. Zoals ook al eerder beschreven in dit 
rapport, stellen de zorgverzekeraars dat als uit onderzoek blijkt dat meer tijd voor samen 
beslissen nodig is, de impact bepaald kan worden en vervolgens geïnventariseerd kan worden wat 
daadwerkelijk vereist en realistisch is. Maar dat moet dan wel inzichtelijk worden gemaakt in dat 
onderzoek. 
 
“Ja, dat wel, klopt. Maar dan moet je het ook wel inzichtelijk kunnen maken, hoeveel extra tijd is 
er nodig, wat betekent dat dan echt? Is dat een extra consult? Is dat een langere consultduur? Is 
dat een extra telefonisch consult, is dat een consult op afstand? Is dat een verpleegkundige die een 
keer wat extra doet? Weet je wel, dat moet je wel weten en dat weten we niet. We kunnen het 
ziekenhuizen eigenlijk ook niet laten zien en dat verschilt ook nog enorm per ziekenhuis, dus dat is 
echt ingewikkeld als je dat wil gaan doen.” (Zorgverzekeraar 2).  
 
Eén verzekeraar onderschrijft dit door aan te geven dat verzekeraars de randvoorwaarden die 
nodig zijn moeten faciliteren met een passende vergoeding, maar dan moet wel duidelijk zijn wat 
passend is. 
“Als je als verzekeraar zegt, ik vind samen beslissen belangrijk, dan moet je ook de 
randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn faciliteren en faciliteren doen wij veelal door 
bekostiging. Dus dan moet daar gewoon een passende bekostiging tegenover staan. En wat dan 
zo passend is, dat is dan nog een beetje het ongewisse en ik denk dat we daarna moeten kijken 
samen ook met de NZA. Want de manieren waarop iets bekostigd wordt, wordt in principe 
voorgeschreven door de NZA. Daar hebben we als verzekeraar natuurlijk wel veel vrijheid in, en 
ook om daar een nieuw voorstel in te doen, maar het is wel gebonden aan regels.” 
(Zorgverzekeraar 4).  
 
Daarnaast heeft één zorgverzekeraar behoefte aan ICT-gerelateerde ontwikkelingen die 
eenvoudigere koppelingen toelaten met het EPD-cluster en het mogelijk maakt voor zorgverleners 
om meer tijd voor samen beslissen eenvoudiger te kunnen declareren en tenslotte hebben een 
tweetal verzekeraars behoefte aan meer opleiding/training van zowel patiënten als zorgverleners. 
Men geeft aan dat patiënten, voordat zij een samen beslissen gesprek hebben met de 
zorgverlener, moeten weten wat zij moeten voorbereiden voor dit gesprek. Men vindt hierin de 3 
goede vragen die de ziekenhuizen promoten onvoldoende. Daarnaast vindt men dat zorgverleners 
opgeleid/getraind moeten worden om iets ingewikkelds heel duidelijk met weinig woorden te 
kunnen overbrengen aan patiënten. Als trainingsvorm onderschrijft men de effectiviteit en 
doeltreffendheid van feedback-sessies van gespreksopnames (video-feedback) van zorgverleners 
zelf.   
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6 Beschouwing 

In deze kennisvraag is onderzocht wat er uit de literatuur naar voren komt als belangrijke 
aspecten rondom tijd voor samen beslissen en wat de ervaringen, opvattingen en behoeften van 
patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars daaromtrent zijn. 
 
Belangrijkste bevindingen 
 
De onderzoeksliteratuur wijst uit dat tijd voor samen beslissen primair onderzocht is in het licht 
van consulttijd. De verschillende onderzoeken op dit terrein laten zien dat samen beslissen niet 
altijd meer consulttijd kost, wel kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn meerdere consulten in te 
plannen, zodat patiënten de tijd daartussen als bedenktijd kunnen benutten. Keuzehulpen 
kunnen in die periode ingezet worden om het vervolggesprek waarin samen beslissen centraal 
staat, mee voor te bereiden. Daarnaast kwamen in de literatuur ook aspecten als acceptatie-, 
herstel- en reflectietijd aan de kant van de patiënt naar voren; vaak heeft een patiënt, na de 
diagnose gekregen te hebben, tijd nodig alvorens (weer) actief te kunnen gaan participeren. De 
timing van samen beslissen is dan ook cruciaal. Uit onderzoek komt ook naar voren dat 
voorkeuren voor behandelingen of participatie kunnen veranderen in de tijd en dat samen 
beslissen daarom opgevat moet worden als een continu proces. Tenslotte kwam uit de literatuur 
naar voren dat meer actief participerende patiënten ook meer tijd nodig hebben om informatie 
tot zich te nemen alvorens tot een besluit te komen. Overigens staan ouderen en meer kwestbare 
patiënten (bijvoorbeeld mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of ernstig zieken) hierbij 
op achterstand, voor hen is het investeren in (extra) consulttijd cruciaal om samen beslissen 
mogelijk te maken; een interdisciplinaire aanpak van samen beslissen waarin ook een 
verpleegkundige of een huisarts een rol speelt, kan daarbij behulpzaam zijn. 
 
Uit de interviews met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars blijkt dat er zowel 
overeenkomsten als verschillen zijn in de manier waarop tijd voor samen beslissen wordt 
geïnterpreteerd. De meeste geïnterviewden denken daarbij op de eerste plaats aan consulttijd, 
bedenktijd en voorbereidingstijd. Waar de patiënten daarnaast ook wachttijd, leef-tijd en 
luistertijd noemen, worden door de zorgverleners en de zorgverzekeraars aspecten als tijdswinst 
en scholingstijd (bijvoorbeeld aan de hand van video-feedback) naar voren gebracht. Opvallend is 
dat beschikbaarheid van keuzehulpen door de zorgverleners en de zorgverzekeraars genoemd 
wordt als belangrijk middel om de participatie van de patiënt te vergroten (empowerment) en de 
beschikbare tijd ten volle te benutten, maar dat geen van de patiënten refereert aan 
keuzehulpen. Mogelijk zijn de patiënten hier onbekend mee of zij vatten het op als (het opzoeken 
van) informatie over behandelmogelijkheden (en kennen de term niet). 
Op de vraag naar de beschikbare en de benodigde tijd om samen beslissen mogelijk te maken 
reageren veel van de geïnterviewde patiënten dat een dubbel consult (20 min.) hiervoor wel 
gewenst zou zijn, zorgverleners geven daarentegen de voorkeur aan meerdere 
belsuitvormingsconsulten zodat de patiënt de tussenliggende tijd als bedenk- of reflectietijd kan 
benutten. De benodigde tijd voor samen beslissen is afhankelijk van allerlei contextfactoren, zoals 
type aandoening, patiënt en setting; zo hebben de geinterviewde patiënten met psychische of 
psychosociale klachten, evenals de geinterviewde zorgverleners in de psychiatrie, de ervaring dat 
er voldoende tijd voor samen beslissen genomen wordt.  
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Andere patiënten of zorgverleners moeten daarvoor zelf vaak creatieve (spreekkuur)oplossingen 
verzinnen; het beleid van zorgverzekeraars (en soms ook ziekenhuizen intern) is er thans niet op 
gericht om (tijd voor) samen beslissen te stimuleren. Het vergoeden van extra consulttijd, 
opleiden van meer zorgverleners, inzet van keuzehulpen en (bij)scholing op het terrein van samen 
beslissen voor zorgverleners en patiënten zijn aspecten die door de geïnterviewden worden 
genoemd om de beschikbare tijd voor samen beslissen zo optimaal mogelijk te benutten. De 
zorgverzekeraars geven daarnaast aan dat het inregelen van een (integraal en multidisciplinair) 
proces van samen beslissen in de zorgorganisaties hierbij van belang is.  
 
Concluderend laten de resultaten uit deze kennisvraag naar ‘Tijd voor samen beslissen’ zien dat 
samen beslissen mogelijk meer tijd kost, maar ook vraagt om een andere attitude van 
zorgverleners, zorgverzekeraars en (soms ook) patiënten. Tijd is immers ook prioriteit en gaat 
daarbij ook om het anders organiseren van zorg rondom samen beslissen. Het lijkt erop dat 
patiënten in het algemeen meer contacttijd willen met hun zorgverleners, terwijl zorgverleners en 
zorgverzekeraars vooral de voorbereidingstijd en wachttijd beter willen benutten door de inzet 
van keuzehulpen. De benodigde tijd voor samen beslissen is bovendien afhankelijk van allerlei 
contextfactoren, zoals type aandoening, patiënt en setting. Met name kwetsbare patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden, ernstig zieken en ouderen hebben meer contacttijd nodig. 
Investering in deze randvoorwaarden is van groot belang.  
Wellicht dient het belang van samen beslissen tevens breder uitgedragen te worden op 
organisatieniveau om deze attitudeverandering te bewerkstelligen. Verschillende stakeholders 
(zorgverzekeraars, managers van ziekenhuizen en gezondheidscentra) kunnen hierop inzetten.  
 
De explorerende insteek van deze kennisvraag geeft duidelijke hints en indicaties voor 
verbeteringen en vernieuwende inzichten in tijd voor samen beslissen, maar verder dan dit 
kunnen de uitspraken niet gaan. Het is duidelijk geworden dat er naast tijd legio andere 
variabelen spelen die mogelijk van belang zijn voor effectief samen beslissen in de zorg. Deze 
kennisvraag biedt voldoende handvatten om hier in toekomstig vervolgonderzoek gericht op in te 
gaan. De uitkomsten kunnen daarnaast input leveren voor lopende initiatieven op het terrein van 
samen beslissen, zoals het programma Uitkomstgerichte Zorg, een programma dat in 
gezamenlijkheid wordt uitgevoerd door alle partijen die het Hoofdlijnenakkoord Medisch-
Specialistische Zorg hebben ondertekend.   

6.1 Aanbeveling Tijd voor samen beslissen 

Voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars: 

• Het is belangrijk om besluitvorming te zien als een continu en herhaaldelijk proces in plaats 
van een eenmalig gebeuren. 

• Afhankelijk van de behoeften of voorkeuren van patiënten (persoonsgericht) en de 
beschikbare tijd voor het nemen van beslissingen, moet het inplannen van een dubbel consult 
(van 20 minuten) of vervolgconsult voor zorgverleners of patiënten mogelijk zijn én bovendien 
gefaciliteerd worden door zorginstellingen en verzekeraars. Daartoe zouden zorgverleners hun 
patiënten moeten voorlichten over de mogelijkheid voor een dubbel of extra consult en dit 
faciliteren. Dergelijke acties kunnen ook worden meegenomen in de actviteiten van het 
programma Uitkomstgerichte Zorg. 
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Voor (kwetsbare) patiënten: 

• Patiënten bekend maken met de mogelijkheid om extra tijd of een extra consult te vragen. Dit 
zou een plek kunnen krijgen in de sectoroverstijgende publiekscampagnes Samen Beslissen 
vanuit de verschillende hoofdlijnenakkoorden. 

• Meer (voorbereidings- en consult)tijd voor samen beslissen, zeker voor ouderen en meer 
kwetsbare patiënten (zoals mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ernstig zieken); 
daar kan ook een verpleegkundige of praktijkondersteuner een rol in spelen. 
 

Voor zorgverleners: 
• Zorgverleners kunnen patiënten wijzen op beschikbare (digitale) keuzehulpen, dan wel 

betrouwbare (online) gezondheidsinformatie en deze samen doornemen. 
• Voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, bestaan 

specifieke (visuele) hulpmiddelen. Daarnaast kunnen zorgverleners o.a. gebruik maken van de 
teach-back methode (terugvraagmethode). Voor specifieke aanbevelingen en hulpmiddelen 
voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden zie “Kennissynthese Samen beslissen 
in de spreekkamer” (Oosterveld et al., 2019) en “Kennisvraag Beter omgaan met beperkte 
gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg” (Murugesu et al, 2018). Ook deze 
mogelijkheden kunnen in verschillende campagnes en activiteiten worden meegenomen. 

• Meer uitgebreid en herhaaldelijk scholen van zorgverleners (video-feedback; teach-back 
methode) en patiënten in (het optimaal benutten van tijd; gebruik van keuzehulpen voor) 
samen beslissen. Gebruik van de ‘3 goede vragen’ alleen is onvoldoende. In 
trainingsprogramma’s voor zorgprofessionals, van o.a. Pharos en Nivel, komen deze methoden 
al uitgebreid aan de orde. 

 
Voor zorgverzekeraars: 
• Consult(tijd)en anders financieren in samenspraak met de zorgorganisatie, specifieke 

afdelingen binnen die zorginstellingen én aan de onderhandelingstafel.  
• Anders organiseren van bekostiging van zorg, bijvoorbeeld door benodigde consulttijd om 

samen beslissen mogelijk te maken meer af te stemmen op de patiënt en diens aandoening 
(bijvoorbeeld dubbel consult of vervolgconsult) dan op DBC’s.  

• Zorgverzekeraars kunnen samen met ziekenhuizen en gezondheidscentra optrekken om het 
belang van samen beslissen breder uit te dragen via publiekscampagnes. 

• Inzetten op meer onderzoek naar de inzet en baten van (extra) tijd voor samen beslissen en de 
rol van keuzehulpen hierbij. 

 
Voor onderzoekers, samen met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere 
stakeholders: 
• Ontwikkelen en implementeren van (meer, digitale) keuzehulpen volgens de Leidraad “Hoe 

ontwikkel ik een keuzehulp”: https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/493-
hoe-maak-ik-een-keuzehulp-bij-een-richtlijn/file .   

• Onderzoeken van inzet en baten van (extra) tijd voor samen beslissen; zorgverzekeraars 
missen de evidentie om hun beleid op in te richten. 

• Onderzoek naar de effecten van scholing van patiënten en zorgverleners in (optimaal benutten 
van tijd voor) samen beslissen. 

• Onderzoek naar tijd voor samen beslissen onder verschillende typen zorgverleners.  
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Bijlagen 

Interviewprotocol patiënten 
 
1a. Introduceren tijd 
Heeft u meegemaakt dat uw dokter of andere zorgverlener onvoldoende tijd voor u had? Wat 
gebeurde er precies? Waar merkte u het aan? Waar was dan vervolgens onvoldoende tijd voor? 
 
1b. Introduceren samen beslissen 
In dit interview ga ik u vragen stellen over ‘samen beslissen’. ‘Samen beslissen’ gaat over het 
praten met uw dokter over welke behandeling het meest geschikt voor u is.   
• Bent u bekend met ‘samen beslissen’ over een behandeling met uw dokter of andere 

zorgverlener? 
• Wat houdt dit volgens u in? 
 
Uitleggen wat wij verstaan onder samen beslissen en dat we ons richten op tijd voor samen 
beslissen. 
En dat dit wettelijk is vastgelegd in de WGBO (vanaf 1 januari 2020 zijn artsen zelfs verplicht om 
bij patiënten na te gaan of ze vragen hebben). 
'Samen beslissen' is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch 
beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en 
omstandigheden worden meegenomen (Elwyn e.a., 2017). Dit is wettelijk is vastgelegd in de 
WGBO (vanaf 1 januari 2020 zijn artsen zelfs verplicht om bij patiënten na te gaan of ze vragen 
hebben). 
 
• Kunt u kort vertellen over één recente ervaring van uzelf met samen beslissen met uw dokter 

of andere zorgverlener? 
• Om welke behandeling of keuzes ging het daarbij? 
• Hoe kreeg u informatie daarover (mondeling, folder, website etc), en van wie? 
• In welke mate kon u hierbij (tijdens consult of anders) meebeslissen over de keuze van een 

behandeling (of geen behandeling/ andere keuze) en met wie? 
• Kreeg u hulp bij het maken van een keuze (bv van dokter of familielid)? 
 
2. Opvattingen (wat vindt u ervan?) rondom tijd voor samen beslissen 
‘Samen beslissen’ gaat over het praten met uw dokter over welke behandeling het meest geschikt 
voor u is. Uit onderzoek van het Nivel naar samen beslissen bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden/laaggeletterden kwam naar voren dat tijd belangrijk is bij  samen 
beslissen. Uit dat onderzoek komt verder dat patiënten de tijd willen krijgen om over hun keuze 
na te denken én willen dat dokters de tijd nemen om de opties uit te leggen. Hoe ziet u dat? 
 
• Waar denkt u aan als ik u vraag naar tijd voor samen beslissen? 

bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd, (geschatte) ‘leef’-tijd (indien van 
toepassing: hoe lang iemand nog te leven heeft) of iets anders? 

• Waarom denkt u hieraan? 
 
• In hoeverre speelt ‘tijd’ een rol bij samen beslissen volgens u? 
• Waarom vindt u dat? 
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3. Ervaringen (wat heeft u meegemaakt?) rondom tijd voor samen beslissen 
 
U heeft aan het begin van het interview uw ervaring gedeeld met samen beslissen over een 
behandeling (concrete ervaring benoemen). 
 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd is volgens u momenteel beschikbaar voor samen beslissen (wat 

betreft tijd in de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd, of iets anders)?  
 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd zou volgens u nodig zijn voor samen beslissen (wat betreft tijd in 

de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd, ‘leef’-tijd of iets anders)? 
 
• Denkt u dat samen beslissen beter gaat als u meer tijd zou hebben?  
• Waarom denkt u dat?  
 
• In welke gevallen/situaties zou dit volgens u zo zijn?  
• En in welke gevallen/situaties is dit niet wenselijk? 
 
• Is er volgens u in uw eigen situatie genoeg tijd voor samen beslissen?  
• Wordt hier ook rekening gehouden met uw eigen waarden en voorkeuren? En bij het nemen 

van beslissingen, wordt hier dan rekening mee gehouden?  
• Verschilt  samen beslissen volgens u tussen bijvoorbeeld verschillende  patiënten, tussen 

verschillende ziektes, of tussen verschillende momenten in de ziektes ?  
 
• Kunt u voldoende uw eigen ervaringen inbrengen bij samen beslissen?  
 
• Wat zou volgens u beter gaan als u meer tijd zou krijgen voor samen beslissen met uw dokter?  
• Waarom denkt u dit?  
 
4. (ondersteunings-)behoeften rondom tijd voor samen beslissen 
 
• Wat zou meer tijd voor samen beslissen voor u kunnen opleveren?   
 
• Wat is volgens u nodig en van wie?  
 
• Hoe zou volgens u met behulp van samen beslissen tijd bespaard kunnen worden? 
• Waar zou dit het beste kunnen? 
• Op welke manier?   
 
• Andere opmerkingen/aanvullingen over dit onderwerp? 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
  



 

   
Nivel       Kennisvraag | Tijd voor samen beslissen 58

Interviewprotocol zorgverleners 
 
1a. Introduceren tijd 
• Zijn er situaties in uw huidige zorgverlening dat u te weinig tijd heeft?  
Zo ja, kunt u een voorbeeld geven?  
Waar merkte u dat aan?  
 
• Stel, u krijgt 5 minuten meer per patiënt, hoe zou u deze tijd willen benutten?  
 
1b. Introduceren samen beslissen 
• Bent u bekend met het fenomeen ‘samen beslissen’ (over (g)een behandeling, doorverwijzing, 

(leefstijl)advies opvolgen etc) met uw patiënten? 
Wat houdt dit volgens u in? 
 
Uitleggen wat wij verstaan onder samen beslissen en dat we ons richten op tijd voor samen 
beslissen. 
En dat dit wettelijk is vastgelegd in de WGBO (vanaf 1 januari 2020 zijn artsen zelfs verplicht om 
bij patiënten na te gaan of ze vragen hebben). 
‘Samen beslissen’ is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch 
beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en 
omstandigheden worden meegenomen (Elwyn e.a., 2017). Dit is wettelijk is vastgelegd in de 
WGBO (vanaf 1 januari 2020 zijn artsen zelfs verplicht om bij patiënten na te gaan of ze vragen 
hebben). 
 
In deze kennisvraag richten wij ons op tijd voor samen beslissen. 
 
2. Opvattingen rondom tijd voor samen beslissen 
Uit zeer recent onderzoek van het Nivel naar samen beslissen bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden/laaggeletterden kwam naar voren dat tijd als belangrijke 
randvoorwaarde wordt gezien voor samen beslissen. Patiënten willen de tijd krijgen om over hun 
keuze na te kunnen denken én willen dat zorgverleners de tijd nemen om de opties uit te leggen.  
Wanneer er geen sprake is van samen beslissen wordt een gebrek aan tijd vaak als reden of excuus 
genoemd.  
• Hoe ziet u dat?  
En waarom?  
 
• Waar denkt u aan als ik u vraag naar tijd voor samen beslissen? 
Bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd, (geschatte) ‘leef’-tijd (indien van 
toepassing: hoe lang iemand nog te leven heeft) of iets anders? 
 
• In hoeverre speelt ‘tijd’ een rol bij samen beslissen volgens u?  
Waarom denkt u dit?  
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3. Ervaringen rondom tijd voor samen beslissen 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd is volgens u momenteel beschikbaar voor samen beslissen (wat 

betreft tijd in de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd, ‘leef’-tijd of iets anders)?  
Wanneer (voor, tijdens, na behandeling) en; 
waar (thuis, tijdens consult, in ziekenhuis, huisartsenpraktijk etc.) is deze tijd voor samen 
beslissen beschikbaar? 
En bij/met wie (arts, verpleegkundige, partner/kinderen, psycholoog etc)? 
 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd zou volgens u nodig zijn voor samen beslissen (wat betreft tijd in 

de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd of iets anders)? 
Wanneer (voor, tijdens, na behandeling) en; 
waar (thuis, tijdens consult, in ziekenhuis, huisartsenpraktijk etc) is deze tijd voor samen beslissen 
beschikbaar? 
En bij/met wie (arts, verpleegkundige, partner/kinderen, psycholoog etc)? 
 
• Denkt u dat samen beslissen beter gaat als u meer tijd zou hebben?  
In welke gevallen/situaties zou dit volgens u zo zijn?  
En in welke gevallen/situaties is dit niet wenselijk? 
Verschilt dit volgens u bijvoorbeeld tussen aandoeningen en fase van ziekte van patiënten (acuut, 
chronisch, terminaal)?  
 
• Wat zou volgens u beter gaan als u meer tijd zou krijgen voor samen beslissen met de patiënt? 
  
4. (ondersteunings-)behoeften rondom tijd voor samen beslissen 
• Wat zou meer tijd voor samen beslissen voor u kunnen opleveren?   
Wat is volgens u hiervoor nodig en van wie?  
Hoe zou meer tijd u besparingen kunnen opleveren? 
Op welke manier? 
Waar in het proces?   
 
• Wat wordt er vanuit uw organisatie (huisartsenpraktijk, ziekenhuis, anders) gedaan om meer 

tijd voor samen beslissen mogelijk te maken? Waarom wel/niet? 
 
• Wat zou er (nog meer) vanuit uw organisatie gedaan kunnen worden om meer tijd voor samen 

beslissen mogelijk te maken? 
 
5. Afsluiting 
 
• Heeft u tenslotte nog andere opmerkingen/aanvullingen over dit onderwerp? 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
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Interviewprotocol zorgverzekeraars 
 
1a. Introduceren tijd 
• Kunt u zich situaties in de zorg voorstellen dat er te weinig tijd is? Zo ja, kunt u een voorbeeld 

geven?  
• Hoe zou meer tijd in de zorg volgens u benut kunnen worden?  
 
1b. Introduceren samen beslissen 
• Bent u bekend met het fenomeen ‘samen beslissen’ (over (g)een behandeling, doorverwijzing, 

(leefstijl)advies opvolgen etc) in de zorg? 
Wat houdt dit volgens u in? 
 
• Is er specifiek beleid vanuit de zorgverzekeraar op samen beslissen?  
Zo ja welk beleid?  
En waarom wel/niet?  
(Het gaat hierbij niet alleen om beleid betreffende consulttijd, maar ook tijd voor samen beslissen 
in het zorglandschap, patient journey, kostenbeheersing, en in de gezondheidszorgorganisatie) 
Hoe werkt u aan het thema samen beslissen? 
 
Uitleggen wat wij verstaan onder samen beslissen  
‘Samen beslissen’ is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch 
beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en 
omstandigheden worden meegenomen (Elwyn e.a., 2017). Dit is wettelijk is vastgelegd in de 
WGBO (vanaf 1 januari 2020 zijn artsen zelfs verplicht om bij patiënten na te gaan of ze vragen 
hebben). 
 
In deze kennisvraag richten wij ons op tijd voor samen beslissen. 
 
2. Opvattingen rondom tijd voor samen beslissen 
Uit zeer recent onderzoek van het Nivel naar samen beslissen bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden/laaggeletterden kwam naar voren dat tijd als belangrijke 
randvoorwaarde wordt gezien voor samen beslissen. Patiënten willen de tijd krijgen om over hun 
keuze na te kunnen denken én willen dat zorgverleners de tijd nemen om de opties uit te leggen. 
Wanneer er geen sprake is van samen beslissen wordt een gebrek aan tijd vaak als reden of 
excuus genoemd.  
• Hoe ziet u dat?  
En waarom? 
 
• Waar denkt u aan als ik u vraag naar tijd voor samen beslissen? 
Bijvoorbeeld bedenktijd, voorbereidingstijd, consulttijd, (geschatte) ‘leef’-tijd  (indien van 
toepassing: hoe lang iemand nog te leven heeft) of iets anders? 
 
• In hoeverre speelt ‘tijd’ een rol bij samen beslissen volgens u?  
Waarom denkt u dit?  
 
3. Ervaringen rondom tijd voor samen beslissen 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd is volgens u momenteel beschikbaar voor samen beslissen (wat 

betreft tijd in de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd, ‘leef’-tijd of iets anders)?  
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Wanneer (voor, tijdens, na behandeling) en;  
waar (thuis, tijdens consult, in ziekenhuis, huisartsenpraktijk etc) is deze tijd voor samen beslissen 
beschikbaar? 
En bij/met wie (arts, verpleegkundige, partner/kinderen, psycholoog etc)? 
 
• En /of hoe wordt samen beslissen momenteel gefaciliteerd? 
 
• Hoeveel tijd en wat voor tijd zou volgens u nodig zijn voor samen beslissen (wat betreft tijd in 

de spreekkamer, voorbereidingstijd, bedenktijd of iets anders)? 
Wanneer (voor, tijdens, na behandeling) en;  
waar (thuis, tijdens consult, in ziekenhuis, huisartsenpraktijk etc.) is deze tijd voor samen 
beslissen beschikbaar? 
En bij/met wie (arts, verpleegkundige, partner/kinderen, psycholoog etc)? 
 
• Denkt u dat samen beslissen beter gaat als patiënten en zorgverleners meer tijd zouden 

hebben?  
In welke gevallen/situaties zou dit volgens u zo zijn?  
En in welke gevallen/situaties is dit niet wenselijk? 
Verschilt dit volgens u bijvoorbeeld tussen aandoeningen en fase van ziekte van patiënten (acuut, 
chronisch, terminaal)?  
 
• Wat zou volgens u beter gaan als patiënten en zorgverleners meer tijd zouden krijgen voor 

samen beslissen?  
 
4. (ondersteunings-)behoeften rondom tijd voor samen beslissen 
• Hoe kunnen patiënten en zorgverleners toegerust worden om de tijd die hen toekomt om 

samen te beslissen optimaal te benutten? Oftewel, wat is nodig en van wie? 
 
• Wat zou meer tijd voor samen beslissen voor u als zorgverzekeraar kunnen opleveren?   
Wat is volgens u hiervoor nodig en van wie?  
Hoe zou meer tijd u besparingen kunnen opleveren? 
Op welke manier? 
Waar in het proces?   
 
Ik heb u eerder al gevraagd om beleid over samen beslissen, maar nu vraag ik het u in relatie tot 
tijd 
• Is er specifiek beleid vanuit de zorgverzekeraar op samen beslissen in relatie tot tijd?  
Zo ja, wat wordt er vanuit het beleid van uw zorgverzekering gedaan om meer tijd voor samen 
beslissen mogelijk te maken? Waarom wel/niet? 
 
• Wat zou er (nog meer) vanuit uw zorgverzekering gedaan kunnen worden om meer tijd voor 

samen beslissen mogelijk te maken? 
 
5. Afsluiting 
• Heeft u nog andere opmerkingen/aanvullingen over dit onderwerp? 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
 


