Resultaten Onderzoek
Shared Decision Making en
vast contactpersoon

Op verzoek van de Patientenraad heeft er eind 2017 een onderzoek gelopen naar Shared Decision
Making. Daarbij zijn er ook vragen toegevoegd op verzoek van de Raad van Bestuur, managers en
specialisten ten aanzien van het hebben van een vast contactpersoon. Aan het onderzoek hebben 221
panelleden deelgenomen.

Resultaten uit het onderzoek
De resultaten van deze enquête laat zien dat er een grote groep patiënten betrokken wil worden bij de
besluitvorming (44%) dan wel zelf wil beslissen (39%). De kleinste groep (17%) laat bij voorkeur de
oncoloog de beslissing nemen, waarbij zijn/haar mening is meegenomen.

Verreweg de meeste ondervraagden zijn tevreden tot zeer tevreden over het overleg en de
besluitvorming over hun behandeling, maar er zijn ook verbeterpunten:
• aandacht voor gezamenlijke besluitvorming en de eigen voorkeur
• informatie over andere behandelmogelijkheden buiten de AVL
• mogelijkheid voor naasten om mee te denken over de zorg en behandeling

Time-out
Ruim een derde van de patiënten geeft aan tijdens de besluitmomenten een time-out te hebben gehad.
Van de mensen die aangeeft geen time-out te hebben gehad, had 8 procent hier wel behoefte aan.

Vast aanspreekpunt/ contactpersoon
Van de (oud-)patiënten geeft 69% een vast aanspreekpunt/ contactpersoon en een kwart (25%) niet. De
overige 6% weet dit niet (meer). De meerderheid van de panelleden (56%) is ook al klaar met hun
behandeling en komt alleen nog voor controles of nazorg.
Gemiddeld wordt het hebben van een vast contactpersoon met een 8,4 beoordeeld:

Gebruik van de resultaten
De Patientenraad heeft een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur om ruim aandacht te besteden
aan het onderwerp ‘shared decision making’ in het kader van training, opleiding en
deskundigheidsbevordering van artsen.
Daarnaast is het streven van het AVL dat elke patiënt in de nabije toekomst een vast contactpersoon
krijgt. Zeker ook gezien het belang en de hoge waardering die patiënten geven als ze wel een vast
contactpersoon hebben. Deze resultaten worden besproken met de verschillende multidisciplinaire
groepen van specialisten. Ook hebben verschillende clusters initiatief genomen om hier verder
onderzoek naar te doen. Zo loopt er een momenteel een onderzoek naar de voorkeuren van het
contactpersoon bij patiënten die bestraald worden. Ook vanuit de verpleegkundigen is een project
gestart om hier meer verdieping in te krijgen en de best practices met elkaar te delen.

