
• Hoe implementeer je Samen Beslissen?
•  Wat zijn de effecten die Samen Beslissen oplevert 

voor zorgverleners en patiënten?
•  Hoe kan Samen Beslissen goed worden ingebed 

in een zorgpad?
•  Welke vorm van keuzehulp is het meest geschikt?
•  Welke factoren stimuleren duurzame  

toepassing?

Op 6 december delen we tijdens een symposium 
de geleerde lessen en resultaten van het JIPPA-
initiatief* en bieden we handvatten voor de 
implementatie van Samen Beslissen.

Tevens hebben we een interactief gedeelte 
waarin het belang van Samen Beslissen vanuit 
het perspectief van de patiënt, de zorgverlener, 
het ziekenhuisbestuur en de zorgverzekeraar 
centraal staat. Ook gaan we met elkaar in gesprek 
over faciliterende factoren en randvoorwaarden 
voor duurzame toepassing. 

Tijdens de pauze en de borrel is er een informatie-
markt. U kunt dan in contact komen met partijen 
die ondersteunende materialen voor Samen 
Beslissen hebben ontwikkeld of ondersteunen bij 
de implementatie ervan.  

Voor wie?
Zorgverleners, patiënten, beroepsverenigingen, 
patiëntenverenigingen, beleidsmakers,  
ontwikkelaars keuzehulpen, projectleiders in 
ziekenhuizen en belanghebbende landelijke 
partijen. 

Mocht u iemand uit uw netwerk willen attenderen 
op deze uitnodiging, voelt u zich vrij deze door  
te sturen.

Wanneer?
6 december 2016, 16.00-20.00 uur, inloop vanaf  
15.30 uur en aansluitend een borrel.

Waar?
Bij het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), 
Hilvarenbeekseweg 60 in Tilburg. 

De toegang is gratis. Let wel de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt, dus meld je snel aan!

Save the date!
Meer informatie over de inhoud, de sprekers en 
het exacte programma volgt. Zet de datum alvast 
in uw agenda en meldt u aan via jippa@etz.nl o.v.v. 
aanmelding symposium Samen Beslissen JIPPA.

Uitnodiging Symposium

Samen Beslissen: van onderzoek,  
naar duurzame toepassing.

Symposium
6 december 2016

ETZ , Tilburg
Save the date!
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* Achtergrond JIPPA
Het actief betrekken van patiënten bij 
beslissingen rondom behandeling, 
wint de laatste jaren terrein. In het 
Joint implementation Prostate cancer 
patient- centred care (JIPPA) initiatief  
is de afgelopen 3 jaar succesvol ingezet 
op implementatie van Samen Beslissen 
en keuzehulpen voor patiënten met 
gelokaliseerd prostaatkanker.  

Initiatiefnemers zijn Tilburg University, 
ETZ, Radboud UMC, Radboud  
Universiteit, VUMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam en CZ. Bijna 1.000 patiënten 
en bijna 100 zorgverleners in 44 zieken-
huizen zijn betrokken. De resultaten 
van dit initiatief bieden interessante 
aanknopingspunten voor succesvolle 
implementatie en borging van Samen 
Beslissen in ziekenhuizen. Daarnaast is 

ook onderzocht wat de toegevoegde 
waarde is voor zowel patiënten als 
zorgverleners. De resultaten zijn zowel 
veelbelovend ten aanzien van bereikte 
implementatiegraad en meerwaarde 
voor patiënten en zorgverleners, alsook 
ten aanzien van doelmatigheid van de 
zorg. De geleerde lessen zijn relevant 
voor bredere toepassing ook voor andere 
aandoeningen.

Organisatie:
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