Werkkaart Samen beslissen
Ter ondersteuning bij het opstellen van activiteiten “Samen beslissen in de CVA Zorgketen”
De onderstaande tabel kan je gebruiken om inzicht te krijgen in het keuzedilemma.
Beantwoord hiervoor de volgende vragen:
1. Voorkeursgevoelige beslissing: (Om welk keuzedilemma gaat het? Op welk moment in het zorgproces komt dit er sprake?)
2. Welke professionals zijn bij deze beslissing betrokken? (Type professional en in welke instelling werken ze?)
3. Welke opties zijn er in grote lijnen bij dit keuzedilemma? (Het gaat hier bijvoorbeeld om welke behandeling het is, welke professional de zorg kan bieden,
waar de zorg wordt aangeboden, hoe lang de behandeling duurt)
4. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de genoemde opties? (Vanuit de richtlijn of vanuit de praktijk bekend. Zien de patiënten deze kenmerken als
voordeel of nadeel? Wat is de kans dat het optreedt in vergelijking tussen de opties…)
5. Welke voorkeuren, zorgen en verwachtingen worden meestal geuit door patiënten en naasten? (schrijf deze op in een kernwoord bijv. ‘Ik wil mijn
dochter niet steeds om hulp vragen’, wordt dan ‘zelfstandigheid’ zodat je hier neutraal naar kan vragen tijdens het consult).
NB. Soms lopen de antwoorden bij vraag 4 en vraag 5 door elkaar heen, maar probeer bij vraag 4 vooral te letten op kenmerken van de behandeling/zorg’ en
bij vraag 5 de kenmerken van de patiënt/naaste(n)
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Keuzedilemma: …
Kenmerken
Optie 1

…

Veel voorkomende voorkeuren, zorgen en/of
verwachtingen
…

Optie 2

…

…

Optie 3

…

…

…

Wat de patiënt vaak noemt of belangrijk kan vinden bij de keuze:
- mate van zelfstandigheid (bijv.)
- …
Wat de naaste vaak noemt of belangrijk kan vinden bij de keuze:
- mate van zelfstandigheid (bijv.)
- …
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