
OPTION 5 aangepaste handleiding 

Ziekenhuis: …………………………………………………… 

Studienummer: ..………………………………………….. 

Beoordeeld door: …………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………. 

 

 

 

Item Description Specification 

1. De zorgverlener vestigt 

(opnieuw) de aandacht op een 

gezondheidsprobleem 

waarvoor meerdere behandel- 

of zorgmogelijkheden bestaan 

/ waarover een  besluit 

genomen moet worden. 

Score: 

0 – niet benoemd 

1 – bestaan van opties genoemd 

2 – verschillende opties benoemd 

3 – gelijkwaardigheid van opties genoemd 

4 – is het duidelijk/zijn er nog vragen? 

 

2. De zorgverlener stelt de 

patiënt gerust, of herbevestigt 

dat de zorgverlener de patiënt 

zal helpen om geïnformeerd te 

worden en om te 

beraadslagen over de 

mogelijkheden. 

Het gaat om ‘partnership’, de keuze wordt gemaakt onder samenwerkingsverband tussen arts en patiënt. Hoeveel 

moeite doet de arts om te laten merken dat hij de patiënt (onder)steunt bij de keus en alles zal doen om de patiënt 

te helpen de keuze te maken? 

 

Score: 

0 – niet waargenomen 

1 – samen beslissen 

2 – benoemen dat het lastig is  

3 – zal steunen onafhankelijk van welke keuze hij/zij maakt 

4 – arts geeft aan dat beide opties goed zijn en afhankelijk zijn van de keuze van de patiënt en dat de arts slechts een 

ondersteunende rol heeft 

 

3.  De zorgverlener geeft 

informatie over, of controleer 

het begrip, van de voor- en 

nadelen van de mogelijkheden 

die redelijk geacht worden 

(inclusief ‘niets doen’), om de 

patiënt te ondersteunen bij 

het vergelijken van de 

alternatieven. 

Het gaat hier om uitleg geven over de verschillende opties. Hoe veel moeite doet de arts om de patiënt de opties uit 

te leggen, inclusief voor- en nadelen? 

 

Score: 

0 – niet waargenomen 

1 – voor- en nadelen van één behandeloptie, voor- of nadelen van meerdere behandelopties 

2 – voor- nadelen van beide behandelopties  

3 – is het duidelijk/zijn er vragen? 

4 – arts vraagt de patiënt de informatie te herhalen 

 

4 De zorgverlener spant zich in 

om de voorkeuren van de 

patiënt te achterhalen als 

vervolg op de mogelijkheden 

die zijn besproken.  

Het gaat hier om het uitlokken van de voorkeur van de patiënt. In hoeverre doet de arts moeite om de voorkeuren, 

zorgen en verwachtingen boven tafel te krijgen?  

Deze vraag staat los van vraag 3 

 

Score: 

0 – niet waargenomen 

1 – 1 van de items ‘voorkeuren’, ‘angsten’, ‘verwachtingen’ besproken 

2 – 2 van de bovenstaande items besproken 

3 – 3  van de bovenstaande items besproken 

4 – de arts herhaalt bovendien de voorkeur, zorg en verwachting van de patiënt   

 

5.  De zorgverlener spant zich in 

om de voorkeuren van de 

patiënt te integreren bij het 

nemen van beslissingen.  

Het gaat hier om het integreren van de voorkeuren van de patiënt in het uiteindelijke behandelplan. In hoeverre 

doet de arts moeite om de voorkeuren en overwegingen van de patiënt te integreren in het behandelplan? 

 

0 – niet waargenomen  

1 – benoemen van beslismoment/nadenkmoment 

2 – aanvullende informatie om thuis over te denken 

3 – vervolgafspraak gemaakt om keuze te bespreken 

4 – de arts geeft aan dat de patiënt op het besluit kan terugkomen (“4 overruled 3”) 

 


