
Samen Beslissen – Gezamenlijke ambitie CZ groep en Zilveren Kruis 

 

Gezamenlijke ambitie  

CZ groep en Zilveren Kruis streven er naar om hun verzekerden en alle overige patiënten in 2020 in alle 

Nederlandse ziekenhuizen gezamenlijke besluitvorming (Samen Beslissen) op een gestructureerde en 

herkenbare manier in de spreekkamer te laten ervaren voor oncologische zorg en die electieve zorg waarbij 

meerdere gelijkwaardige behandelingsalternatieven aanwezig zijn. Hiervoor willen we samen met  andere 

partijen krachten bundelen om toepassing te versnellen. 

 

Wij weten namelijk dat  

 Wanneer we de patiënt in staat stellen om samen met zijn behandelaar de voor hem beste keuze te 

maken dit leidt tot  doelmatige en persoonsgerichte zorg.  

 Patiënten die beter geïnformeerd zijn, zich meer bewust zijn van de voor- en nadelen van bepaalde 

keuzes. En doordat zij hebben kunnen wikken en wegen,  minder twijfelen over hun genomen 

beslissing, zich vaker tevreden voelen en meer therapietrouw zijn. 

 Patiënt en zorgverlener hierbij  ieder een eigen verantwoordelijkheid en inbreng hebben. De arts als 

specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lijf, situatie en persoonlijke wensen. 

Door dit als vertrekpunt te nemen komen arts en patiënt samen tot de best passende behandeling. 

 

Wij realiseren ons dat 

 De sleutel voor succes de verandering van gedrag van zorgverleners en patiënten is. 

 Enkel het beschikbaar stellen van keuze-informatie onvoldoende is om het besluitvormingsproces echt 

te veranderen. Het gaat om de invoering van een proces van Samen Beslissen, niet van keuze-

instrumenten alleen. 

 Samen Beslissen een andere werkwijze vraagt, een vernieuwing in de zorg die nog ingepast dient te 

worden in bestaande zorgprocessen. 

 Een geïntegreerde aanpak nodig is op het niveau van de instrumenten (keuzehulpen, stappenmodellen, 

etc.), de gebruiker (zorgverleners, patiënten), de organisatie (bijv. zorgproces, verantwoordelijkheden, 

koppeling met systemen) en de randvoorwaarden (bijv. financiering, infrastructuur) 

 

Onze bijdrage is  

 Het faciliteren van publieke beschikbaarheid van betrouwbare informatie en keuze-ondersteuning die 

voldoet aan minimale basiseisen. 

 Het stimuleren van bewustwording onder verzekerden en begeleiden naar goede en tijdige informatie 

en keuze-ondersteuning. 

 Het maken van eenduidige kwalitatief inhoudelijke afspraken met zorgverleners om de toepassing van 

Samen Beslissen te stimuleren.  

 Het gezamenlijk met andere partijen zichtbaar maken van  economische en maatschappelijke kosten 

en baten en hetgeen randvoorwaardelijk  is om Samen Beslissen toe te passen, dit bespreekbaar 

maken en gezamenlijk te realiseren. 

 Het oprichten van een samenwerkingsverband, gezamenlijk met andere belanghebbende partijen, om 

duidelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheden neemt,  en om te zorgen dat structuur en 

middelen beschikbaar zijn. 

 Het realiseren van een beweging gericht op van Samen Beslissen van de 2e lijn naar de 1e en 0e lijn.  


