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Gedeelde besluitvorming voor goede zorg
Makkelijker kunnen we het niet maken
Inge Henselmans, Marleen Kunneman en Hanneke W.M. van Laarhoven

Ondanks de toegenomen behandelmogelijkheden en emancipatie van de patiënt kan de diagnose ‘kanker’ patiënten
nog altijd kwetsbaar en onzeker maken. Een beroep op de
autonomie van de patiënt kan dan belastend zijn. In dit artikel beargumenteren we dat het primaire doel van gedeelde
besluitvorming echter niet is dat patiënten autonome
beslissingen nemen. Gedeelde besluitvorming is noodzakelijk om goede en passende zorg te kunnen bieden.

T

ot halverwege de vorige eeuw was het in Nederland
ongebruikelijk openlijk te spreken over de diagnose
‘kanker’.1 Zelfs tot in de spreekkamer kon deze diagnose onbenoemd blijven wanneer het de arts beter leek
om de patiënt hiermee niet te belasten. Ondenkbaar,
vinden we nu, althans in onze westerse cultuur. Er is dan
ook veel veranderd. Waar men destijds regelmatig met
lege handen stond, zijn er tegenwoordig vaak meerdere
behandelingen beschikbaar.
Ook is de visie op de relatie tussen patiënt en arts verschoven. Patiënten zijn toenemend geëmancipeerd en
worden gezien als autonome burgers. Zo is wettelijk vastgelegd dat zij recht hebben op informatie, inzage in het
medisch dossier, instemming bij beslissingen en een
tweede mening.2 Van patiënten wordt verwacht dat zij
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid,
actief betrokken zijn in het zorgtraject, meedenken en
meebeslissen.3 Op hun beurt wordt van artsen verwacht
dat ze hun medische beslissingen laten aansluiten bij de
wensen en behoeften van hun ‘opdrachtgever’: de patiënt.
Een zakelijke overeenkomst, zo lijkt het.
Geheel passend in de visie op de patiënt als geëmancipeerde, autonome burger is de opkomst van het concept
‘gedeelde besluitvorming’. Hoewel er veel definities in
omloop zijn,4-8 betekent dit kort gezegd dat de arts en
patiënt wederzijds informatie en overwegingen uitwisselen om tot een behandelbeslissing te komen die het beste
bij déze patiënt past.
Karikatuur?
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Steeds vaker rijst echter de kritische vraag of patiënten
zelf wel kunnen, willen en moeten meebeslissen over hun
zorg.9 Ondanks alle ontwikkelingen is kanker nog altijd
een ernstige ziekte met grote lichamelijke, emotionele en
sociale gevolgen voor patiënten en hun naasten. Het krijgen van de diagnose ‘kanker’ maakt kwetsbaar, hulpbehoevend en onzeker, wat strijdig lijkt met de veronderstelling dat patiënten als geëmancipeerde, autonome
burgers actief moeten worden betrokken in beslissingen
rond hun zorg. Zoals de Nederlandse cultureel antropoloog Anne-Mei The het verwoordde: ‘Het beeld van de
rationele, ondubbelzinnige patiënt is […] op zijn best een
abstractie en misschien wel een karikatuur.’10
Zo beschreven ook Noord-Amerikaanse onderzoekers
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recentelijk dat de gedachte dat patiënten autonoom zijn
en hun eigen keuzes moeten kunnen maken, kan leiden
tot een onderschatting van hun kwetsbaarheid en overschatting van hun vermogen om te beslissen.11 Het besef
dat er een keuze is en dat uitkomsten onzeker zijn,
gecombineerd met de angst voor het nemen van de verkeerde beslissing, kan voor patiënten een enorme last
zijn. In hun pleidooi waarschuwen de Noord-Amerikaanse onderzoekers echter ook voor het tegenovergestelde: wanneer patiënten vooral als hulpeloos en kwetsbaar worden gezien, kan dit leiden tot paternalisme en tot
een onderschatting van hun vermogen en wens om mee
te denken.11 Daardoor neemt de arts een behandelbeslissing op basis van aannames over de patiënt of op grond
van persoonlijke voorkeuren, zonder deze expliciet te
toetsen, met uiteindelijk als mogelijke consequentie dat
patiënten een behandeling krijgen die zij niet wensen of
die hen meer schaadt dan baat.6
Gesprek

Het is belangrijk te beseffen dat gedeelde besluitvorming
meer omvat dan alleen ‘het doorhakken van de knoop’.
Het is een proces, een gesprek, met de patiënt en diens
naasten waarin 4 verschillende punten achtereenvolgens
aan de orde komen.12
Allereerst moet de arts helder maken dat er sprake is van
meerdere behandelmogelijkheden – wat soms ook de
mogelijkheid van ‘afzien van behandeling’ kan inhouden.
Hierbij is de afweging van de voor- en nadelen van die
opties mede afhankelijk van de persoonlijke, emotionele,
morele, sociale en religieuze waarden van de patiënt; de
inbreng van de patiënt is dus van groot belang.13 In het
gesprek met een 56-jarige man met een gemetastaseerd
maagcarcinoom die vanwege zijn slechte klinische conditie met de ambulance naar het ziekenhuis wordt
gebracht om geïnformeerd te worden over tweedelijns
palliatieve chemotherapie, heeft gedeelde besluitvorming geen plaats: deze patiënt is in een te slechte conditie
voor chemotherapie en deze behandeling is simpelweg
geen optie. Maar bij de fitte, 78-jarige vrouw met een
adenocarcinoom van de midoesofagus is er wel een
keuze: neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door een
oesofagus-cardiaresectie is een mogelijkheid, maar het is
niet zomaar evident dat dat voor haar de beste behandeling is. Weliswaar zijn haar overlevingskansen met deze
behandeling waarschijnlijk het hoogst, maar het risico
op complicaties en de langetermijngevolgen voor haar
kwaliteit van leven evenzeer. Een in opzet curatieve
behandeling met alleen chemoradiatie kan een goed
alternatief zijn.
Het geven van informatie over deze verschillende opties
en de voor- en nadelen is dan ook het tweede belangrijke
onderdeel van het gedeelde besluitvormingsgesprek,
2

gevolgd door het bespreken van de waarden en voorkeuren van de patiënt.
Het laatste onderdeel betreft het komen tot een beslissing op basis van dit gesprek. Hierbij is het doel om een
beslissing te nemen die past bij deze patiënt, niet per se
om de patiënt zélf een beslissing te laten nemen.14 De
verschillende behandelopties kunnen worden gezien als
verschillende ‘hypothesen’ die in het gesprek worden
getest om te zien in hoeverre deze bij de patiënt passen.15
Gedeelde besluitvorming gaat dus verder dan enkel het
aanbieden van keuzes of informatie – al dan niet door het
gebruik van keuzehulpen die patiënten doorlopen –
waarna patiënten in een ‘zakelijke overeenkomst’ hun
arts op de hoogte stellen van hun beslissing. Als blijkt dat
de patiënt minder autonoom kan of wil zijn, kan gedeelde
besluitvorming dus ook betekenen dat de arts een behandeling aanbeveelt op basis van het gesprek dat hij of zij
met de patiënt heeft gevoerd en de waarden en voorkeuren van de patiënt die daarin zijn geëxploreerd.

Goede zorg
Dit impliceert ook dat hoewel gedeelde besluitvorming
kan leiden tot verbetering van patiëntuitkomsten, zoals
begrip van de situatie, tevredenheid over en vertrouwen
in de arts en verbeterde kwaliteit van leven,16,17 dit niet de
primaire doelen van gedeelde besluitvorming zijn. Het
primaire doel is goede zorg te bieden, die helpt te voorkomen dat patiënten een behandeling krijgen die zij niet
wensen of die hen meer schaadt dan baat.6 Waar standaardisatie van zorg en het volgen van richtlijnen helpen
in het zorgen voor mensen zoals deze patiënt, helpt
gedeelde besluitvorming in het zorgen voor déze patiënt.18,19
Deze manier van zorgen kan lastig, ongemakkelijk en
belastend zijn,11 zowel voor de patiënt als voor de arts.
Voor patiënten kan alleen al de confrontatie met het feit
dat er sprake is van meerdere opties, waarin de te maken
keuzes niet evident ‘zwart’ of ‘wit’ zijn, een last zijn. Dit is
de keerzijde van de vooruitgang in de oncologie waardoor de behandelmogelijkheden zijn toegenomen en er
nu daadwerkelijk iets te kiezen valt.
Voor artsen betekent dit dat ze uitstekend op de hoogte
moeten zijn van de verschillende behandelmogelijkheden met de bijbehorende voor- en nadelen en deze kunnen communiceren in voor patiënten begrijpelijke taal.
Artsen dienen te vragen naar waarden die voor de patiënt
belangrijk zijn en patiënten ruimte te geven om hun
voorkeuren helder te krijgen, zonder hen in hun eentje te
laten zwemmen. Het is de arts die de leiding moet nemen
in het proces van gedeelde besluitvorming om te komen
tot de beste zorg voor déze patiënt. Dit is voorwaar geen
sinecure. Maar heeft iemand ooit gezegd dat goede zorg
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eenvoudig is? Gedeelde besluitvorming zal de zorg niet
makkelijker maken, maar wel beter.
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