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GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING ONDERZOEK

P raktijkondersteuners leggen zich 
toe op gezamenlijke besluitvor-
ming bij het behandelen van 
patiënten met chronische aan-

doeningen. De gedachte daarachter is dat 
dit de motivatie voor gedragsverandering 
vergroot. In de praktijk blijkt deze aanpak 
echter soms lastig. Daarom hebben Maas-
trichtse onderzoekers een methode ontwik-
keld om praktijkondersteuners te helpen bij 
gezamenlijke besluitvorming in hun zorg 
voor patiënten met astma, COPD en hart- 
en vaatziekten.

Onderzoeksopzet
Aan het onderzoek deden 15 praktijkonder-
steuners mee. Zij kregen training in geza-
menlijke besluitvorming, doelen stellen, 
acties in gang zetten en behoeftes van de 
patiënt exploreren. De praktijkondersteu-
ners vulden vragenlijsten in over hun erva-
ringen in de praktijk, namen consulten op 
band op en werden geïnterviewd over hun 
ervaringen.

Resultaten
De praktijkondersteuners waardeerden de 

nascholing en merkten dat ze door de hulp-
middelen meer diepgang kregen in de 
gesprekken met de patiënt. Ze kregen 
inzicht in hun eigen houding en leerbe-
hoefte. Ze vonden echter ook dat de aanpak 
botste met de geprotocolleerde aanpak in de 
huisartsenpraktijk, door de verplichte indi-
catoren en tijdsdruk. De methode was hier-
door niet goed te integreren in de praktijk. 
De auteurs concluderen dan ook dat voor 
implementatie aanpassing van de hele orga-
nisatie van de huisartsenpraktijk nodig is.

Hoe nu verder?
Om gezamenlijke besluitvorming werkelijk 
toe te passen, moet niet alleen de praktijk-
ondersteuner worden getraind, maar moet 
de hele huisartsenpraktijk zich hieraan 
committeren. ■
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Gezamenlijke 
besluitvorming botst 

met protocollaire zorg
Gezamenlijke besluitvorming vraagt van prakijkondersteuners om 
zich te ontwikkelen van adviseur tot coach. Praktijkondersteuners 
vinden deze transitie lastig, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Zij 

hebben behoefte aan meer steun, ook van hun werkgever.
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