ONDERZOEK

Model voor gezamenlijke besluitvorming met
kwetsbare ouderen*
Consensus bereikt met Delphi-procedure
Marjolein H.J. van de Pol, Cornelia R.M.G. Fluit, Joep Lagro, Antoinette L.M. Lagro-Janssen en Marcel G.M. Olde Rikkert

Doel
	Opzet
Methode

Resultaten
Conclusie

Het ontwikkelen van een model om gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen vorm te geven.
Online Delphi-forum.
Wij gebruikten de Delphi-methode om een model voor gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen vorm te
geven en daar consensus over te bereiken. De consultatie vond plaats in 3 rondes. Het expertpanel bestond uit
16 patiënten (ronde 1) en 59 professionals (ronde 1-3). In ronde 1 werd het expertpanel bevraagd op belangrijke
stappen in het proces van gezamenlijke besluitvorming en werd het conceptmodel geïntroduceerd. In rondes 2 en
3 werd het model aangepast en getoetst op de aspecten ‘belang’ en ‘haalbaarheid’.
Er werd consensus bereikt over het dynamische model voor gezamenlijke besluitvorming als geheel, voor zowel het
belang (91% overeenstemming in het panel) als de haalbaarheid (76% overeenstemming in het panel).
Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen is een dynamisch proces. Het vergt een continue, ondersteunende dialoog tussen zorgprofessional en patiënt.
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Gezamenlijke besluitvorming (‘shared decision-making’,
SDM) wordt door veel zorgprofessionals omarmd als een
manier om patiënten te ondersteunen bij het maken van
keuzes en het nemen van beslissingen over hun gezondheid.1 Tijdens het proces van SDM delen zorgprofessionals en patiënten hun kennis, waarden en voorkeuren en
exploreren ze gezamenlijk de beste keuze voor het probleem dat voorligt.
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar methoden om SDM te implementeren in de medische praktijk.2
In het bekendste en meest gebruikte model hiervoor
worden 3 fases onderscheiden: (a) keuzegesprek,
(b) optiegesprek en (c) besluitvormingsgesprek.3 Dit
model is bij uitstek geschikt om in de medisch-curatieve
setting tot SDM te komen. Het model is ontwikkeld voor
besluitvorming met een patiënt met een enkelvoudige
aandoening waarvoor meerdere min of meer gelijkwaardige, voorkeursgevoelige behandelmogelijkheden zijn,
zoals in het geval van borst- of prostaatkanker.
Door de toenemende vergrijzing en betere behandelmethoden voor veel chronische aandoeningen zijn er
steeds meer oudere patiënten die aan verschillende
chronische aandoeningen lijden. De verschillende
richtlijnen voor deze aandoeningen spreken elkaar vaak
tegen.4 Daarnaast kunnen er nieuwe intercurrente aandoeningen optreden die het noodzakelijk maken om
het beleid opnieuw te overwegen. In de zorg voor
kwetsbare ouderen met multimorbiditeit wordt geadviseerd om de traditionele ziektegerichte aanpak te verlaten en over te stappen op een doelgerichte benadering,

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D811

1

ONDERZOEK

TABEL 1 Conceptmodel voor gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen en de feedback hierop in ronde 1 van een Delphi-forum
fase

element

samenvatting feedback

voorbereiding

historie:
Heeft de patiënt eerder al iets besproken of vastgelegd ten
aanzien van behandeling in het algemeen, of specifiek ten
aanzien van bijvoorbeeld reanimatie?
probleemanalyse door de hulpverlener:
Zijn alle problemen van de patiënt voldoende in kaart gebracht?
Hoe interacteren deze problemen met het probleem waarover
een besluit moet worden genomen?
start gesprek:
Definieer tijdens het gesprek de rol van uw gesprekspartner en
eventuele toehoorders. Welke rol willen patiënt en arts in het
besluitvormingsproces hebben? Wie neemt in dit gesprek de
beslissingen: patiënt, vertegenwoordiger of mantelzorger,
dokter? Is er een toehoorder aanwezig, bijvoorbeeld
verzorgende of een familielid?
bevraag levensvisie en beleving:
Welke rol speelt levensvisie, overtuiging of geloof in de
besluitvorming?
Welke beleving heeft de patiënt bij dit gesprek?
inventarisatie van mogelijke behandeldoelen:
Inventariseer ook de niet strikt medische doelen, bijvoorbeeld op
het gebied van welzijn. Denk daarbij aan onafhankelijkheid,
wonen, zorggerelateerde doelen, veranderend perspectief bij
mensen met een chronische ziekte.
aankondigen dat er een besluit moet worden genomen:
Bied verschillende keuzemogelijkheden aan bij het voorliggende
probleem en onderbouw deze.
Beoordeel hoe de patiënt op de keuzes reageert en ondersteun
de patiënt bij het wegen van de keuzes.
opties bespreken:
Controleer wat de patiënt van het voorgaande heeft begrepen
en stel aan de hand van voorgaande stappen een lijst met
behandelopties voor, rekening houdend met geïdentificeerde
behandeldoel.
Beschrijf de behandelopties inclusief voor en nadelen en gebruik
hiervoor eventueel keuzehulpen, als die voorhanden zijn.
Geef een samenvatting van de behandelopties.
besluit nemen:
Focus op de voorkeuren van de patiënt en neem samen met de
patiënt of diens vertegenwoordiger een besluit.
Stel aan de hand van dit besluit een individueel behandelplan op.

Eerdere beleidsafspraken zijn niet altijd voorhanden. Als er wel iets
bekend is, kan dit als startpunt voor het gesprek dienen.

keuze aankondigen

opties bespreken

besluit nemen

waarbij de focus ligt op de belangrijkste problemen van
de patiënt in plaats van op de onderliggende losse ziektebeelden.5 Zorgprofessionals voelen zich echter vaak
overweldigd door de complexiteit van de problematiek
bij kwetsbare ouderen en er zijn geen bruikbare model2

Men vond een gedegen probleemanalyse erg belangrijk. Het was
niet voor iedereen helder of hier een strikt medische analyse werd
bedoeld, of ook welzijn en niet-medische problemen.
Het definiëren van de gesprekspartner was niet voor iedereen helder.
Wat als de patiënt niet zelf wil beslissen? En wat als de patiënt niet
zelf kan beslissen?
Het belang van informatie over de cognitieve status van patiënten
werd benadrukt.
Deze stap moet verder worden uitgewerkt.
De termen ‘levensvisie’ en ‘beleving’ waren niet voor iedereen
voldoende duidelijk. De term ‘belangrijke waarden’ werd
voorgesteld, omdat dit zowel levensvisie als beleving, religie en
cultuur dekt.
De stappen ‘inventarisatie van doelen’ tot en met ‘opties bespreken’
werden waardevol geacht, maar waren niet volledig helder. Er was
discussie over het verschil tussen behandeldoel en behandeling/
therapie.
In een nieuwere versie van het ‘keuze-opties-besluitvorming’-model
is de keuzestap van naam gewijzigd (‘teamgesprek’) om de
gezamenlijkheid van het proces te benadrukken. Enkele deelnemers
suggereerden om dat ook in ons model te wijzigen.
Sommige deelnemers vonden het definiëren van algemene
levensdoelen en waarden een belangrijk hulpmiddel voor het
vaststellen van het behandeldoel. Opties dienen daar dan op te
worden aangepast.
Deze stappen vergen nog aanscherping en verduidelijking.

Over deze stap was overeenstemming. Sommige deelnemers stelden
nog een extra evaluatiestap voor. Uiteraard hoeven niet alle stappen
in een gesprek te worden doorlopen.

len beschikbaar om SDM met kwetsbare ouderen vorm
te geven.6,7
De bestaande modellen voor SDM richten zich vooral op
besluitvorming in de therapeutische fase, maar bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit kan besluitvorming
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≥ 75% gaf een score ≥ 6 en < 5% een score ≤ 3. Tevens
werden de experts uitgenodigd om de verschillende
onderdelen van het model nog te verhelderen of aan te
passen waar zij dat wenselijk vonden en adviezen te geven
over de communicatie van de verschillende onderdelen.
In ronde 3 kregen de experts feedback op hun input uit
ronde 2 en werd het conceptmodel, dat op minimale punten was aangepast, nogmaals voorgelegd om consensus
te bereiken. Ook werden de experts om adviezen gevraagd
om de haalbaarheid te verhogen.

Resultaten

Methode
Deelnemers

Tussen mei 2014 en januari 2015 hielden we een Delphiforum om consensus te bereiken over een model voor
SDM met kwetsbare ouderen.10 We ontwikkelden een
conceptmodel voor SDM met kwetsbare ouderen op
basis van het eerder genoemde model, de bestaande literatuur over besluitvorming met kwetsbare groepen en de
ervaringen van zorgprofessionals in de spreekkamer
(tabel 1).2,3,6,11
Het Delphi-expertpanel

Er werden 16 patiënten (ronde 1) en 59 professionals
(ronde 1-3) uitgenodigd om deel te nemen. De patiëntengroep bestond uit 10 thuiswonende ouderen en 6 verzorgingshuisbewoners. De professionals waren artsen en
verpleegkundigen die actief waren in de geriatrie of de
ouderengeneeskunde, in onderzoek naar SDM, in
medisch onderwijs of een combinatie daarvan.

Alle 16 uitgenodigde patiënten voltooiden ronde 1 van
het Delphi-forum. Van de 59 professionals die deelname
hadden toegezegd, voltooiden er 53 ronde 1 en 2 (90%) en
51 (86%) ook ronde 3. Van de patiëntengroep die deelnam
hadden de 10 thuiswonende ouderen (5 mannen, 5 vrouwen; gemiddelde leeftijd: 72 jaar, SD: 6) 3 of meer chronische aandoeningen; de 6 kwetsbare verzorgingshuisbewoners (1 man, 5 vrouwen; gemiddelde leeftijd: 89 jaar,
SD: 4) hadden 4 of meer chronische aandoeningen. De
professionals (n = 53; 24 mannen, 29 vrouwen; leeftijd:
47 jaar, SD: 10) hadden verschillende en gecombineerde
achtergronden als academicus (n = 3), arts (n = 45), verpleegkundige in de geriatrie (n = 3) of ouderengeneeskunde (n = 43), of waren werkzaam in onderzoek naar
SDM (n = 21) of het onderwijs (n = 40). Alle patiënten
kwamen uit Nederland; de professionals kwamen uit
Europa (n = 49) of de VS of Canada (n = 4).

Opzet en analyse

Delphi-rondes

We voerden online een Delphi-forum uit in 3 rondes. De
communicatie met de buitenlandse forumleden verliep
in het Engels, die met de overige forumleden in het
Nederlands. Een gedetailleerde beschrijving van de studieopzet en de analyse staat in de oorspronkelijke versie
van dit artikel.12
In ronde 1 werd experts gevraagd om relevante onderdelen voor SDM met kwetsbare ouderen te identificeren,
waarna het conceptmodel voor SDM werd geïntroduceerd en hun gevraagd werd hierop te reageren en het
model waar nodig aan te vullen of aan te passen. De
resultaten van ronde 1 werden geanalyseerd en gebruikt
om het conceptmodel aan te passen.
In ronde 2 kregen de experts feedback op hun input uit
ronde 1, waarna het nieuwe conceptmodel aan hen werd
voorgelegd en gevraagd werd het belang en de bruikbaarheid per onderdeel van het model aan te geven op een
7-punts-Likertschaal (van 1 voor ‘volledig oneens’ tot en
met 7 voor ‘volledig eens’). Consensus werd gedefinieerd
als ≥ 75% overeenstemming in het panel, dat wil zeggen:

Wij geven de resultaten weer per ronde.
Ronde 1 Zowel patiënten als professionals gaven aan dat
de thema’s die zij belangrijk vonden voor SDM ook terugkwamen in het conceptmodel. Er waren geen verschillen
in de aangegeven thema’s tussen patiënten en professionals. Wel gingen de professionals meer in detail in op de
verschillende thema’s. Het commentaar op het conceptmodel is samengevat in tabel 1.
Ronde 2 In ronde 2 werd consensus bereikt op alle elementen van het aangepaste conceptmodel ten aanzien
van het belang. De elementen ‘probleemanalyse’, ‘doelengesprek: identificeer belangrijke waarden en levensdoelen’ en ‘opties bespreken’ bereikten geen overeenstemming ten aanzien van haalbaarheid. De professionals
stelden enkele kleine aanpassingen voor en deden voorstellen voor communicatie.
Ronde 3 Het conceptmodel werd na de kleine aanpassingen opnieuw voorgelegd aan het expertpanel, waarna
consensus werd bereikt voor het model als geheel (overeenstemming in het panel over het belang: 91%; over de
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al nodig zijn aan het begin van de diagnostische fase.6
Bovendien is bekend dat actieve participatie in SDM
moeilijker is voor kwetsbare patiënten.8 Uit onderzoek
blijkt dat SDM juist ook bij de groep kwetsbare ouderen
tot goede resultaten leidt.9
Het doel van deze studie was daarom een consensusmodel te ontwikkelen voor SDM met kwetsbare ouderen
met multimorbiditeit. In dit artikel bespreken wij de
ontwikkeling van een conceptmodel hiervoor, de visie
van een expertpanel op het conceptmodel en het resulterende consensusmodel.

ONDERZOEK

TABEL 2 Dynamisch en continu dialoogmodel voor gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen, inclusief enkele voorbeeldvragen
fase

toelichting

voorbeelden en voorbeeldzinnen

voorbereiding

Eerdere afspraken: heeft de patiënt eerder al iets besproken of
vastgelegd ten aanzien van behandeling in het algemeen, of
specifiek ten aanzien van bijvoorbeeld reanimatie of ingrijpende
behandelingen?
Probleemanalyse: breng de huidige problemen van de patiënt
functioneel in kaart. Uitgebreidheid van de analyse is
afhankelijk van de situatie, andere hulpverleners kunnen
hieraan bijdragen. Breng in overleg met de patiënt een
prioritering aan in de problemen.
Leg aan de patiënt uit dat er een nieuw (of verergering van een
bestaand) gezondheidsprobleem is ontstaan en dat er keuzes
moeten worden gemaakt over hoe nu verder. Leg uit dat elke
patiënt uniek is en dat het daarom van het grootste belang
is om, voordat er keuzes gemaakt kunnen worden, eerst een
aantal algemene zaken te bespreken:
	Bepaal partner in het keuze- en besluitvormingsproces:
• Is deze patiënt in staat om besluiten te nemen (cognitief,
emotioneel)? Zo nee, wie vertegenwoordigt dan de patiënt?
• Wil deze patiënt zelf de besluiten nemen? Zo nee, wie wijst de
patiënt dan aan? Of: wie mag hem helpen bij het maken van
keuzes en het nemen van besluiten?
Identificeer belangrijke waarden en levensdoelen van de patiënt
en ga na welke rol deze spelen bij het maken van keuzes:
• Wat zijn belangrijke waarden in het leven van de patiënt? (rol
van levensvisie, beleving, spiritualiteit of religie, cultuur)
• Wat zijn levensdoelen van de patiënt? (bijvoorbeeld
levensverlenging)
• Wat zijn de angsten, wat is de hoop van de patiënt?

Eerdere afspraken kunnen behulpzaam zijn om het gesprek te
openen of als richtingaanwijzer bij patiënten die op dit moment
wilsonbekwaam zijn.

doelen-gesprek

haalbaarheid: 76%). De experts vonden de elementen
‘identificeer belangrijke waarden en levensdoelen’ en
‘opties bespreken’ het lastigst. Om de haalbaarheid van
deze elementen te verhogen gaven de experts als advies te
benadrukken dat SDM gezien moet worden als een continue, ondersteunende dialoog, waarbij het noodzakelijk
kan zijn om terug te keren naar een vroegere fase of over
te stappen naar een latere fase van het model. Goede
communicatieve vaardigheden zijn daarbij essentieel
voor zowel de zorgprofessional als de patiënt, evenals
goede voorbereiding van de SDM. Daarnaast moet de
zorgprofessional de patiënt blijven betrekken in het proces van besluitvorming (‘patient empowerment’). Diverse
professionals gaven voorbeeldzinnen om de communica4

Indien wenselijk kan voor een probleemanalyse gebruik worden
gemaakt van geriatrische analysemethoden, bijvoorbeeld
‘Comprehensive geriatric assessment’ of SAMPC-analyse.

‘Iedere persoon voelt zich anders als zich een gezondheidsprobleem
voordoet. Wat denkt u nu over uw gezondheid?’
‘Weerhouden uw problemen u er op dit moment van om de dingen te
doen die u graag doet?’

‘Vindt u het prettig als iemand u ondersteunt bij het nemen van
beslissingen? Zo ja, wie zou u erbij willen betrekken?’

‘Wat deed u graag voordat u ziek werd?’
‘Hoe ziet een ideale dag er voor u uit? Wanneer vergeet u de tijd?’
‘Kunt u me iets vertellen over welke zaken voor u belangrijk zijn, zodat
ik de zorg beter op u kan aanpassen?’ (geef eventueel voorbeelden:
lichaamsfuncties, levensverlenging, behoud cognitie, zo min
mogelijk klachten, onafhankelijkheid)
‘Is het geloof belangrijk voor u?’
‘Ik zou graag met u bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat u uw
doelen kunt behalen…’
‘Denkt u weleens na over het einde van het leven? Kunt u me daar iets
over vertellen?’

tie en SDM te bevorderen. Het definitieve model en de
voorbeeldzinnen staan in tabel 2.

Beschouwing
In een 3 rondes tellend Delphi-forum identificeerden we
belangrijke elementen van gezamenlijke besluitvorming
en bereikten we consensus over een model voor SDM
met kwetsbare ouderen. SDM met kwetsbare ouderen
kan zich afspelen in alle fases van een consultatie en kan
worden gezien als een dynamisch proces waarin, in een
continue, ondersteunende dialoog het perspectief van de
patiënt en dat van de zorgprofessional met elkaar worden
verbonden.
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TABEL 2 Vervolg
voorbeelden en voorbeeldzinnen

toelichting

keuze-gesprek

Geef een samenvatting van de voorgaande stappen (het actuele
probleem en de geïdentificeerde waarden en levensdoelen) en
leg de patiënt uit dat er meerdere behandelmogelijkheden zijn
en dat de patiënt daar keuze in heeft.
Nodig de patiënt (of diens vertegenwoordiger) uit om zijn of haar
behandeldoel te formuleren en ondersteun hierbij. Benadruk
dat de dokter of hulpverlener de medische expert is, maar dat
de patiënt expert is op het gebied van zijn behandeldoelen
en prioriteiten en dat elke patiënt zijn eigen voorkeuren heeft
(genezing, zo hoog mogelijke kwaliteit, géén behandeling, reis
naar kleinkinderen maken, comfort, et cetera).
opties bespreken Stel aan de hand van de geïdentificeerde waarden of levensdoelen
en het behandeldoel een lijst op met behandelopties voor deze
specifieke patiënt.
Bespreek de risico’s, voordelen en nadelen van elke behandeloptie.
Wat heeft de patiënt voor de behandeling over?
Observeer hoe de patiënt reageert en probeer de patiënt waar
mogelijk bij de keuze te betrekken (of diens vertegenwoordiger,
als de patiënt dat niet wil).
besluitvormings- Onderzoek of de patiënt (of anders diens vertegenwoordiger) klaar
gesprek
is om een besluit te nemen. Zo niet, ga terug naar de vorige
fase. Focus op de voorkeuren van de patiënt.
Als de patiënt wil dat de dokter een besluit neemt, benoem dit
dan expliciet en sluit aan bij de levensdoelen en waarden van
patiënt.
evaluatiegesprek Bespreek hoe de besluitvorming is verlopen. Staat iedereen achter
het genomen besluit?
Zo niet, ga terug naar een eerdere fase.
Zo ja, stel een behandelplan op dat gebaseerd is op het
genomen besluit.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar
SDM. Dit is echter de eerste studie waarin een model
werd ontwikkeld voor SDM met kwetsbare ouderen
waarin de perspectieven van zowel patiënten als zorgprofessionals werden betrokken.2,3,13 De belangrijkste
nieuwe elementen in ons model zijn: het samen met de
patiënt identificeren van het belangrijkste probleem, de
relatie van SDM met eerder gemaakte afspraken omtrent
‘advance care planning’, het vaststellen van besluitvormingscapaciteit en het identificeren van waarden en
levensdoelen van de patiënt (zie tabel 2).
Een belangrijk onderdeel van het model is voorbereiding,
namelijk: de tijd nemen om uit te zoeken of een patiënt al
eerdere behandelafspraken heeft gemaakt en in kaart

ONDERZOEK

fase

‘Laat me samenvatten wat we tot nu toe hebben…’
‘Ik zie tranen in uw ogen als we het hebben over....’

‘Kunt u me in uw eigen woorden vertellen wat er nu aan de hand is en
wat u zou willen bereiken?...’

‘Op basis van ons gesprek zijn dit de mogelijke opties….’
‘In uw situatie zouden dit de opties zijn die daarbij aansluiten…’
Gebruik zo nodig een beslishulp (‘decision aid’) als die voorhanden is.

‘Bent u er klaar voor om een beslissing te nemen?’
‘Hebt u nog meer tijd nodig?’
‘Hebt u nog aanvullende vragen?’

‘Als u aan uw zoon zou vertellen wat we hebben besproken, wat zou u
dan vertellen?’
‘Bent u tevreden met de gemaakte afspraken?’

brengen wat de belangrijkste actuele problemen zijn. Dat
kan zorgprofessionals helpen de SDM als minder complex te ervaren.6 Bestaande SDM-modellen richten zich
op medische besluitvorming bij enkelvoudige aandoeningen en missen een stap waarin het belangrijkste probleem wordt geïnventariseerd.3
Het uitvragen van doelen kan helpen om het besluitvormingsproces te verplaatsen van een focus op een aandoening en technische mogelijkheden naar een gesprek over
wat echt belangrijk is in het dagelijks leven van de patiënt.14 Hierdoor zullen er relatief minder behandelopties
besproken hoeven te worden, waardoor de hoeveelheid
medische informatie die met de patiënt gedeeld moet
worden relatief klein is; dat maakt dit model ook toepas-
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• Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen
staat nog in de kinderschoenen.
• Gezamenlijke besluitvorming is een dynamisch proces en
vraagt om een continue, ondersteunende dialoog tussen
patiënt en zorgprofessional.
• Het consensusmodel dat in dit artikel wordt
gepresenteerd, kan zorgprofessionals helpen bij het
vormgeven van gezamenlijke besluitvorming in de
dagelijkse praktijk.
• Voorbeeldzinnen kunnen helpen om gezamenlijke
besluitvormingsgesprekken te gaan voeren.
• Een goede voorbereiding, uitstekende communicatieve
vaardigheden en een persoonsgerichte benadering zijn
belangrijke uitgangspunten voor gezamenlijke
besluitvorming met kwetsbare ouderen.

baar in meer acute situaties. Verder betrokken wij de
doelgroep bij de ontwikkeling van ons praktische model;
dat geeft toegevoegde waarde aan dit instrument voor
communicatie met en zorg voor kwetsbare ouderen.15,16
Sterke en zwakke punten

Onze studie kent diverse sterke punten. Ten eerste is de
gebruikte Delphi-methode geschikt voor het bereiken
van consensus over een belangrijk probleem.10 Ten
tweede bestond ons Delphi-forum uit een internationaal
panel van verschillende achtergronden, wat de resultaten
verrijkt heeft. Zorgprofessionals uit verschillende geledingen, zowel artsen en verpleegkundigen als experts op
het gebied van communicatie en SDM, droegen bij aan
het uiteindelijke model. Daarnaast betrokken we oudere
patiënten met multimorbiditeit en kwetsbaarheid – de
doelgroep van ons model – in het onderzoek. Dit is een
eerste voorwaarde voor acceptatie en praktische uitvoerbaarheid van ons model.

Een mogelijke zwak punt is dat we geen familieleden of
mantelzorgers bij de Delphi-rondes hebben betrokken.
Ons model besteedt veel aandacht aan het exploreren
van doelen en we denken dat familieleden en mantelzorgers hier goed in kunnen worden betrokken. Een andere
mogelijke zwakte is dat de studie in het Engels en Nederlands werd uitgevoerd, waardoor vertalingsfouten kunnen ontstaan. De vertaling van het Nederlands naar het
Engels en vice versa werd echter door een ‘native speaker’
gedaan. Ten slotte waren alle deelnemers afkomstig uit
welvarende landen, wat moet worden meegenomen bij
eventuele uitrol van ons model.

Conclusies
Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen
met multimorbiditeit is een dynamisch proces dat gedurende alle fases van een consultatie plaats kan vinden.
Het vraagt een continue, ondersteunende dialoog tussen
patiënt en zorgprofessional, waarbij aandacht moet zijn
voor de persoonlijke situatie van de patiënt in de context
van het probleem waarover een besluit moet worden
genomen. Tevens is van groot belang aan te sluiten bij de
wijze waarop een kwetsbare oudere het liefst komt tot
besluiten over persoonlijke zorg en welzijn.
Verder onderzoek is nodig om de effecten en haalbaarheid in de klinische praktijk te testen. Ook is onderzoek
nodig om te identificeren welke competenties nodig zijn
voor de goede uitvoering van gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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