
Samen Beslissen? 3 goede vragen



Bij uw arts

• Ik wil zo goed mogelijk geholpen worden door mijn arts

– In medisch opzicht

– Passend bij mijn situatie

• Wie beslist  eigenlijk wat er met u gebeurt?

• Van oudsher: ‘doctor knows best’



Samen met de arts Beslissen

Mensen die samen met de arts beslissen:

• Twijfelen minder

• Zijn meer tevreden over de informatie die ze kregen

• Maken keuzes die medisch gezien verstandig zijn

• Stoppen of switchen minder van (behandel)strategie



Samen Beslissen: wat is dat?

• Uw arts geeft u informatie over alle mogelijkheden

• Uw arts informeert u over medische voor- en nadelen

• U geeft aan wat dit betekent voor uw situatie

• U geeft aan wat uw persoonlijke voorkeur is

• Samen maakt u een afweging

• Samen beslist u wat het beste bij u past

• Uw wensen en situatie zijn bepalend voor de 

uiteindelijke keuze



Willen mensen Samen Beslissen?

www.patientenfederatie.nl



Waarom willen mensen dat?

• “Omdat ik mezelf het beste ken”

• “Omdat je van elkaar kunt leren”

• “Omdat artsen niet alles van mij weten”

• “Omdat artsen niet van alles op de hoogte kunnen zijn”

En waarom willen mensen niet Samen Beslissen

• “Omdat de arts de deskundige is”

• “Omdat ik het niet prettig vind om mee te moeten 

beslissen”

www.patientenfederatie.nl



Hoe worden mensen geholpen?

• Begrijpelijke medische informatie wordt ontwikkeld

• Keuzehulpen worden ontwikkeld

• Artsen worden getraind in gespreksvoering

• Er worden proeven met meer gesprekstijd gedaan



Wat kunt u zelf doen?

• 3 goede vragen

• Die u altijd en aan iedere arts kan stellen

• Want vragen staat vrij

www.3goedevragen.nl 



3 goede vragen

• Verschillende materialen als herinnering, ook voor artsen

• Op het moment dat het nodig is: voor of tijdens de afspraak

• Te vinden op www.3goedevragen.nl

• En in verschillende ziekenhuizen

www.3goedevragen.nl



Ervaringen in Australië en UK

Health Foundation 2012, 2013. 

Shepherd et al. PEC 2011



Eerste ervaringen in Nederland

• Radboud UMC, 6 verschillende specialismen

• Gesprekken met artsen of met verpleegkundigen

Artsen en patiënten: meer bewust van Samen Beslissen

• Gevoel van “ik mag meepraten over mijn behandeling”

• “Ik word serieus genomen door mijn arts”

• Hoewel 3 vragen niet altijd letterlijk besproken werden



De eerste ervaringen

• 298 mensen uit het Zorgpanel 

• 3 goede vragen gebruikt bij huisarts, medisch specialist en 
fysiotherapeut

Reacties:

• 78%: het heeft me geholpen

“ik kreeg meer duidelijkheid in het gesprek, waardoor ik minder gespannen was” 
Patiënte, 53 jaar 

• 93%: ik zou het anderen aanraden

“Omdat het over je eigen lijf en toekomst gaat” Patiënte, 66 jaar

“Omdat je dan beter gemotiveerd bent een advies op te volgen” Patiënte, 90 jaar



Leuk idee, maar ik heb geen keuzes

• U heeft altijd meerdere mogelijkheden voor onderzoek of 

behandeling. Al is het maar om (voorlopig) niets te  doen

www.3goedevragen.nl 



De zorgverlener is toch de deskundige?

• Waarschijnlijk wel op medisch gebied. 

• Maar niet over wat uw persoonlijke situatie is. En wat uw 

voorkeuren zijn. 

• Dat is belangrijk om te bepalen wat het beste bij u past

www.3goedevragen.nl 



Ik wil niet lastig gevonden worden

• Uit de onderzoeken blijkt tot dusver dat uw afspraak met de 

zorgverlener niet langer duurt wanneer u 3 goede vragen 

stelt

www.3goedevragen.nl 



Partners van 3 goede vragen

Partners op 01-05-2017


