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WOORD VOORAF 

 

Ons onderzoek kadert in de zoektocht naar de rol van shared decision-making 

binnen de kinesitherapie. Na twee jaar werk kijken we met gemengde gevoelens 

terug op deze periode van afwisselend lees– en schrijfwerk en onderzoek. We 

voelen ons enerzijds verheugd om deel uitgemaakt te hebben van een onderzoek 

waar de laatste jaren veel interesse naar uitgaat. Shared decision-making is 

namelijk een onderwerp waar steeds meer en meer belangstelling voor is. 

Anderzijds voelen we ons verrijkt door de vele literatuur waar we urenlang onze 

tanden op stuk gebeten hebben. Vooreerst willen we onze promotor Prof. Dr. 

Ignaas Devisch bedanken om de mogelijkheid die ons gegeven is om deze studie 

aan te vatten. In het bijzonder willen we onze co-promotor Drs. Katreine Dierckx 

bedanken die dagelijks paraat stond om ons te begeleiden gedurende dit hele 

proces. Tot slot bedanken we alle proefpersonen en kinesitherapeuten die 

deelnamen aan het onderzoek. Zonder bovenvermelde personen was het niet 

mogelijk geweest om dit onderzoek en daaruit volgend ook onze opleiding tot 

een goed einde te brengen.  

 

Jolien en Gaitien 
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INLEIDING 

 

‘Shared decision-making’ (SDM), een rijzende ster binnen de gezondheidszorg. 

Althans dat blijkt uit het snel stijgend aantal artikels dat over dit onderwerp 

verschijnt. Tijdens ons onderzoek in de literatuur stellen we niet alleen vast dat 

het aantal artikels over SDM vanaf de jaren 1990 enorm is toegenomen. We zien 

ook dat een aantal auteurs (Emanuel & Emanuel, 1992; Levine, Gafni, Markham, 

& MacFarlane, 1992) SDM als het ideale model beschouwen. Toch merken wij op 

dat zowel onze medestudenten als kinesitherapeuten in het werkveld dikwijls niet 

weten waar SDM voor staat. Ook eerstelijnszorgverstrekkers weten dikwijls niet 

wat het betekent, zo blijkt dat 48% 'don't know much about it' en 17% 'never 

heard of it' als antwoord geeft. Hieruit blijkt dat de grote meerderheid niet 

vertrouwd is met het begrip SDM (King, Davis, Gorman, Rugge, & Fagnan, 

2012). 

 

Zoals de term al doet vermoeden, speelt het nemen van een beslissing een zeer 

belangrijke rol binnen SDM (Charles, Gafni, & Whelan, 1997).   

Dagelijks nemen we zeer veel beslissingen. De meeste van deze beslissingen zijn 

klein en worden onbewust genomen, zonder er veel aandacht aan te schenken. 

Af en toe moeten we ook belangrijke beslissingen nemen. Heel vaak eisen deze 

beslissingen onze volledige aandacht op en duurt het weken tot maanden 

alvorens we tot een oplossing komen (McConnell, 2000). Autonoom beslissen is 

een vaardigheid die men moet verwerven. Als mensen deze vaardigheid 

vermijden, of als ze de kans niet krijgen deze te ontwikkelen, kan men niet 

verwachten dat ze plots in belangrijke acute situaties iets kunnen beslissen 

(Meyers, 2004). SDM heeft specifiek betrekking op het nemen van een medische 

beslissing (Charles et al., 1997). Alvorens patiënten een medische beslissing 

kunnen nemen, moeten ze inzien dat er behandelingskeuzes zijn, anders is er 

niets om over te beslissen (Charles, Whelan, Gafni, Reyno, & Redko, 1998). 

Hierbij zijn we aanbeland bij de kern van ons onderzoek.  

 

Deze masterproef onderzoekt hoe patiënten beslissingen, genomen binnen de 

kinesitherapeutische praktijk, herkennen. Hiervoor hebben wij een kwalitatief 

onderzoek gevoerd waarbij we vertrokken zijn vanuit interviews met patiënten. 
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In het eerste deel van de masterproef wordt nagegaan wat er in de literatuur te 

vinden is aangaande dit onderwerp. In het tweede deel worden de methode en 

de resultaten van het onderzoek voorgesteld. Op het einde van de masterproef 

worden de resultaten ter discussie gebracht en wordt er een conclusie gevormd. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. Shared decision-making 

 

Wat is SDM? Hieronder wordt kort een antwoord gegeven op deze vraag. Verder 

in de literatuurstudie zal hierop dieper worden ingegaan. Wegens gebrek aan 

literatuur in het domein van de kinesitherapie moeten we ons richten tot 

informatie uit de geneeskunde. De term ‘zorgverstrekker’ heeft in deze 

literatuurstudie betrekking op de arts, indien de term ‘zorgverstrekker’ specifiek 

betrekking heeft op de kinesitherapeut zal dit worden aangegeven.  

 

Globaal kunnen we stellen dat SDM een model is dat kan gebruikt worden in de 

gezondheidszorg wanneer men medische beslissingen moet nemen (Charles et 

al., 1997). Daarbij gaat men er vanuit dat medische en persoonlijke informatie, 

die relevant is voor het nemen van de medische beslissing, in twee richtingen 

wordt doorgegeven, van de patiënt naar de zorgverstrekker en omgekeerd. De 

deliberatie en het uiteindelijk nemen van de beslissing gebeuren door de 

zorgverstrekker en de patiënt samen (Charles, Gafni, & Whelan, 1999). Dit is 

echter maar één definitie van SDM. Naast Charles et al. (1997, 1999) definiëren 

nog heel wat andere auteurs SDM of een nauw gerelateerde term zoals ‘informed 

shared decision-making’ (Coulter, 1999; Towle, 1997; Towle & Godolphin, 1999). 

De definities van de hierboven vermelde auteurs zijn gelijklopend. De focus van 

deze definities ligt enerzijds op het uitwisselen van informatie tussen de 

zorgverstrekker en de patiënt en anderzijds op de betrokkenheid van beide 

partijen bij het nemen van de beslissing (Moumjid, Gafni, Brémond, & Carrère, 

2007). Andere auteurs zoals Prendergast en Puntillo (2003) en Bauchner (2001) 

breiden het concept van SDM uit. Zij betrekken ook de relatie tussen de 

zorgverstrekker en de familie van de patiënt in het concept van SDM.  

Zo zijn er in de literatuur tal van definities terug te vinden. In tabel 1 zijn de 

elementen en kwaliteiten opgelijst die in ten minste 10% van de conceptuele 

definities van SDM voorkomen. Elf andere concepten worden niet in de lijst 

opgenomen omdat ze de drempel van 10% niet behalen (Makoul & Clayman, 

2006).  
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Tabel 1: Begrippen die voorkomen in de definities van SDM. 

67.1% waarden/voorkeuren van de patiënt 

50.9% opties 

46.0% partnerschap 

37.3% participatie van de patiënt 

36.6% patiënten educatie 

35.4% voordelen en risico’s (pro’s/contra’s) 

31.7% deliberatie/ onderhandelen 

30.4% kennis/ aanbevelingen van de dokter 

29.2% wederzijds akkoord 

26.7% proces/ fasen 

23.6% middenweg  

23.0% informatie-uitwisseling 

18.0% nemen of uitstellen van de beslissing 

16.8% voorleggen van bewijs 

13.0% uitleggen van het probleem 

13.0% definiëren van de rollen (wens om betrokkenheid) 

11.8% onpartijdige informatie 

11.8% nagaan of patiënt informatie begrijpt 

11.2% flexibele/ individuele benadering  

10.6%  wederzijds respect 

Begrippen vermeld in ten minste 10% van de artikels. 

Bron: Makoul en Clayman (2006). 

 

Binnen SDM gaat men eigenlijk op zoek naar de balans tussen twee morele 

principes, namelijk weldaad en autonomie (Beauchamp & Childress, 2009; 

Elwyn, Edwards, & Kinnersley, 1999). Verder in de masterproef zullen we ingaan 

op deze morele principes maar eerst zullen we dieper ingaan op autonomie 

omdat het in nauw verband staat met SDM. 

 

 

2. Autonomie 

 

Om de relatie tussen autonomie en SDM te begrijpen, is het nodig om het begrip 

autonomie in een breed maatschappelijk kader te kunnen plaatsen. Daarom 
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keren we even terug naar de ‘Verlichting’ waarin Immanuel Kant en John Stuart 

Mill het belang van autonomie voor het eerst benadrukten.  

 

 

2.1. De oorsprong van ‘autonomie’  

 

De Nederlandse term ‘autonomie’ vindt zijn oorsprong in de Griekse taal. Het 

Griekse ‘autos’ staat voor ‘zelf’ en ‘nomos’ staat voor ‘wet(-geving)’. Het 

refereert oorspronkelijk naar zichzelf tot wetgever zijn of zelf-regeren 

(Beauchamp & Childress, 2009). Immanuel Kant en John Stuart Mill gelden als 

de grondleggers van het moderne filosofische begrip autonomie. Kant en Mill zijn 

filosofen uit het tijdperk van de Verlichting (Meyers, 2004).  

Kant karakteriseert de verlichting als een fenomeen, een ‘ongoing process’ dat 

ons bevrijdt uit de immaturiteit. Immaturiteit is volgens hem een staat van onze 

wil, waarbij we andermans autoriteit accepteren om ons te leiden op domeinen 

waar het gebruik van de rede geboden is. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat de 

dokter beslist hoe ons dieet er uit zal zien, dat een spirituele leider de plaats 

inneemt van ons geweten en dat een boek de plaats inneemt van ons begrip. 

Volgens Kant zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun immature status en 

kunnen ze er enkel aan ontsnappen door een verandering bij zichzelf teweeg te 

brengen. Zo stelt Kant dat het gebruik van de eigen rede een einde maakt aan 

de immature status (Foucault, 2000).    

Kant beschrijft autonomie als een structurele basiscapaciteit van een mens, die 

zich als moreel wezen onderscheidt van andere wezens (Meyers, 2004).  

Kants theorie van autonomie luidt als volgt: 

 

“Handel op een manier dat je de menselijkheid, in eigen persoon of in elke 

andere persoon, nooit alleen als een middel, maar telkens ook als een doel 

behandelt” (Kant, 1785, geciteerd in Gauthier, 1993, pp. 23-24).  

 

Kants theorie stelt dat indien we een ander ook altijd als doel op zich 

behandelen, we diens waardigheid en intrinsieke waarde als rationeel en 

autonoom wezen respecteren. Hier wordt dus gestreefd naar ‘het goede’ op zich 

zonder dat hieraan gevolgen worden gekoppeld. Autonomie is voor hem een 

eindwaarde of doel op zich (Gauthier, 1993; Kant, 1785/1964).  
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In tegenstelling tot Kant, formuleert John Stuart Mill autonomie als een middel. 

Mill spreekt echter van ‘liberty’ en ‘independence’. Volgens de utilitaristische 

theorie van Mill is liberty noodzakelijk om de ‘rational faculties’ (inzicht, oordeel, 

discriminatie zin, mentale activiteit, morele voorkeur) te kunnen oefenen. Dit 

resulteert in individualiteit, persoonlijk welzijn en geluk. Hier heeft liberty een 

groter doel, namelijk geluk (Gauthier, 1993; Mill, 1977).  

Zowel Mill als Kant beschouwen autonomie als iets dat gradueel moet verworven 

worden. Mill ziet het als een proces in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 

terwijl kant zegt dat autonomie iets is dat moet geoefend en gehandhaafd 

worden (Kant, 1784/1983; Meyers, 2004; Mill, 1977). Zo kunnen we besluiten 

dat beide filosofen een aanzienlijk aandeel hebben gehad in het tot stand komen 

van het breed maatschappelijk concept ‘autonomie’. Afhankelijk van de context 

waarin het concept gebruikt wordt, kunnen we de betekenis en het belang van 

autonomie uitdiepen. Deze masterproef focust zich op het concept autonomie 

binnen de gezondheidszorg en meer specifiek de autonomie van de patiënt.  

  

 

2.2. Morele principes binnen de medische ethiek 

 

De medische ethiek is gebaseerd op vier morele principes, waar autonomie er 

één van is. Naast ‘autonomie’ staan ook ‘weldaad-weldadigheid’, ‘niet schaden’ 

en ‘gerechtigheid’ centraal (Beauchamp & Childress, 2009). Wanneer de 

betrokkenheid van de patiënt tijdens het beslissingsproces ter discussie staat, 

worden voornamelijk de principes van autonomie en weldaad ten opzichte van 

elkaar afgewogen (Beauchamp & Childress, 2009; Charles et al., 1999; Elwyn et 

al., 1999; Emanuel & Emanuel, 1992). Beide principes worden eerst afzonderlijk 

besproken. Nadien wordt de verschuiving tussen weldaad en autonomie 

verduidelijkt. Kennis van deze verschuiving is nodig om verder in deze 

masterproef de verandering in de relatie tussen zorgverstrekker en patiënt 

tijdens het beslissingsproces te kunnen volgen.  

 

 

2.2.1. Het principe van weldaad   

 

Weldaad bevat handelingen van genade, vriendelijkheid en liefdadigheid, 

onbaatzuchtigheid, liefde en menselijkheid (Beauchamp & Childress, 2009). 
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In de medische praktijk heeft het principe van weldaad de zorgverstrekker-

patiëntrelatie eeuwenlang gedomineerd, wat zijn oorsprong heeft in de eed van 

Hippocrates. Deze eed veronderstelt dat de zorgverstrekker maatregelen neemt 

naar zijn vermogen en oordeel, ten gunste van de zieke, en deze behoedt van 

onrecht en schade. Men spreekt hier dus van de verantwoordelijkheid van de 

zorgverstrekker, maar niet over de rol van de patiënt (Edelstein, 1943). 

Hippocrates spreekt ook over zorgverstrekkers als degene die opdrachten geven 

en beslissen. De rol van de patiënt beperkt zich in deze relatie tot het volledig 

overgeven aan de zorgverstrekker en gehoorzamen aan de opdrachten. Men ging 

er ook vanuit dat de waarheid afbreuk zou kunnen doen aan het vertrouwen van 

de patiënt in de behandeling of de prognose. Daarom was het toegestaan om 

informatie te verzwijgen of, indien nodig, te liegen (Faden & Beauchamp, 1986). 

Historisch gezien is de relatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker een 

hiërarchische relatie, waarbij de macht toebehoort aan de professional, omdat 

deze beschikt over de nodige kennis, verworven tijdens academische training 

(Goode, 1961; Moore, 1970). Dit houdt in dat de patiënt hulp zoekt bij de expert 

om beter te worden. De patiënt ontvangt en accepteert informatie en instructies 

over hoe hij beter kan worden van de professional, omdat hij uitgaat van de 

autoriteit van de professional (Coe, 1970). In de medische context wordt 

autoriteit beschouwd als het toekennen van legitimiteit aan de zorgverstrekker 

om de macht uit te oefenen, in de veronderstelling dat dit gunstig zal zijn voor 

het genezingsproces. De patiënt heeft in dit proces een afhankelijke rol terwijl de 

zorgverstrekker een dominante rol heeft (Suchman, 1965). 

 

 

2.2.2. Het principe van autonomie  

 

Er zijn twee zaken die essentieel zijn om van autonomie te kunnen spreken, 

vrijheid (onafhankelijk van controlerende invloeden) en ‘agency’ (de mogelijkheid 

om geïnitieerde acties uit te voeren). Onder individuele autonomie verstaan we 

ten minste zelf-regering die vrij is van controle van anderen en van bepaalde 

beperkingen (zoals onvoldoende inzicht waardoor geen zinvolle keuze kan 

gemaakt worden). Een persoon met autonomie handelt vrij volgens een zelf 

gekozen plan. Een persoon met verminderde autonomie is in sommige opzichten 

gecontroleerd door anderen. Deze laatste is niet in staat te overleggen of te 
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handelen naar zijn eigen verlangens en plannen. Deze verminderde autonomie 

kan het gevolg zijn van interne factoren, zoals bij een mentaal gehandicapte 

persoon, of van externe factoren, zoals bij een gevangene (Beauchamp & 

Childress, 2009).  

 

 

2.2.3. Van weldaad naar autonomie 

 

De uitvoering van de geneeskunde anno 2012 is helemaal anders dan vroeger. 

Opmerkelijk is wel dat het voornamelijk de laatste 100 jaar is dat er zich een 

verschuiving heeft voorgedaan binnen de gezondheidszorg (Will, 2011).  

Het concept, waarbij de zorgverstrekker de macht heeft over de patiënt, werd 

steeds meer bekritiseerd. Deze toenemende kritiek was te kaderen binnen een 

tijdsgeest van maatschappelijk protest. Denken we maar aan de 

maatschappelijke protesten in mei ’68 (Freidson, 1961; Kassebaum & Baumann, 

1965; Twaddle, 1969). Frankrijk telde op dat moment zeer veel, vooral jonge, 

werklozen en zeer veel studenten met een onzekere toekomst. Dit leidde tot 

algemene stakingen en betogingen. Het waren de studenten die de toon zetten, 

maar uiteindelijk waren het de arbeidersbewegingen die de strijd voor de 

maatschappelijke veranderingen opdreven (Van Raemdonck, 17 oktober 2011).  

Er kwam een algemene verschuiving van een maatschappelijke autoriteit naar 

individualisering (Elias, 1969).  

 

Binnen de gezondheidszorg bereikten de protesten hun hoogtepunt in de jaren 

‘70. De macht en de controle van de zorgverstrekker in de zorgverstrekker-

patiëntrelatie stonden centraal in de socio-politieke kritieken (Doyal & Pennell, 

1979; Ehrenreich & English, 1979; Illich, 1976). Deze kritieken werden vertaald 

in een oproep tot respect voor de autonomie van de patiënt door meer aandacht 

te vragen voor de ervaring en kennis van de patiënt als persoon en leek. De rol 

van de zorgverstrekker werd beschouwd als een potentieel probleem en men 

benadrukte steeds meer de rechten van de patiënt en de verplichtingen van de 

zorgverstrekker (May & Mead, 1999). De zorgverstrekker verliest bijgevolg aan 

autoriteit en de patiënt wordt aangemoedigd om autonoom te zijn (Haug & Lavin, 

1981).  
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De sterke vooruitgang op het vlak van medische apparatuur en de snel groeiende 

populatie hebben eveneens bijgedragen tot de verandering van de 

zorgverstrekker-patiëntrelatie. Er werden nieuwe diagnostische toestellen 

ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een radiografietoestel (Rothman, 1991). Omdat 

deze apparatuur niet te verplaatsen waren, werden ze gestationeerd in de 

ziekenhuizen die opgericht werden om het groot aantal mensen efficiënt op te 

vangen. In tegenstelling tot daarvoor, kwam vanaf dan de patiënt naar de arts in 

plaats van omgekeerd. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de geneeskunde 

minder persoonlijk werd en de artsen hun behandeling meer lieten afhangen van 

de objectieve metingen verkregen door de nieuwe apparatuur en de groeiende 

wetenschappelijke evidentie (Faden & Beauchamps, 1986). Als reactie hierop 

werd het gebruik van een ‘informed consent’ ingevoerd. Dit formulier werd 

ontwikkeld op basis van onderstaand idee en had tot doel om de macht van de 

zorgverstrekker te reduceren en de autonomie van de patiënt te stimuleren 

(Schloendorff, 1914). 

 

“Elke volwassen persoon die in goede geestelijke gezondheid verkeert, 

heeft het recht om te beslissen wat er gebeurt met zijn lichaam; en een 

chirurg die een operatie uitvoert zonder de toestemming van de patiënt 

begaat een fout waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld” 

(Schloendorff, 1914). 

 

 

2.3. Autonomie in de zorgverstrekker-patiëntrelatie 

 

Het graduele karakter van autonomie, zoals al besproken in punt 2.1., komt 

opnieuw naar voor in de beschrijving van de verschillende zorgverstrekker-

patiëntrelaties, beschreven door Emanuel en Emanuel (1992) en in de 

beslissingsmodellen beschreven door Charles et al. (1999).  

 

 

2.3.1. De zorgverstrekker-patiëntrelaties  

 

Er zijn in de literatuur verschillende zorgverstrekker-patiëntrelaties beschreven 

die duidelijk van elkaar verschillen wat de autonomie van de patiënt betreft 
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(Emanuel & Emanuel, 1992). Emanuel en Emanuel (1992) onderscheiden vier 

zorgverstrekker-patiëntrelaties: het paternalistische model, het deliberatieve 

model, het interpretatieve model en het informatieve model.  

 

 

2.3.1.1. Het paternalistische model 

 

In het paternalistische model, ook wel het priesterlijke of het ouderlijke model 

genoemd, treedt de zorgverstrekker op als de voogd van de patiënt. De 

zorgverstrekker gebruikt zijn vaardigheden om de medische toestand en het 

stadium van de ziekte te bepalen en om te bepalen wat de meest geschikte 

medische testen en behandelingen zijn. De zorgverstrekker deelt informatie mee 

aan de patiënt, met als doel de patiënt ervan te overtuigen om in te stemmen 

met de behandeling waarvan de zorgverstrekker denkt dat die de beste is voor 

de patiënt. In extreme gevallen zal de zorgverstrekker de patiënt autoritair 

meedelen wanneer de interventie zal doorgaan. De interactie tussen de patiënt 

en de zorgverstrekker in dit model verzekert dat de patiënt de interventies krijgt 

die het beste zijn voor zijn of haar gezondheid en welzijn. Het concept 

‘autonomie van de patiënt’ betekent hier dat de patiënt instemt met wat de 

zorgverstrekker denkt dat het beste is (Emanuel & Emanuel, 1992). Ondanks het 

feit dat de keuze van de behandeling hier wordt gemaakt door de 

zorgverstrekker, heeft de zorgverstrekker de geïnformeerde toestemming nodig 

van de patiënt voordat hij de behandeling kan uitvoeren. Dit wordt beschreven 

met de term ‘informed consent’ (Charles et al., 1999). Dit model is sterk 

vergelijkbaar met de traditionele zorgverstrekker-patiëntrelatie gebaseerd op de 

Eed van Hippocrates, waarbij weldaad het dominerende bio-ethische principe is 

(Edelstein, 1943).  

 

 

2.3.1.2. Het deliberatieve model  

 

Hier treedt de zorgverstrekker op als een leraar of een vriend. De 

zorgverstrekker zal de patiënt helpen bepalen wat de beste 

gezondheidsgerelateerde waarden zijn die in deze klinische situatie gerealiseerd 

kunnen worden. Daarom deelt de zorgverstrekker informatie mee aan de patiënt 

over de verschillende opties.  
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De zorgverstrekker gaat uit van waarden die in verband staan met de ziekte of 

de behandeling van de patiënt. Maar hij herkent ook andere waarden en hij 

beseft dat deze voor de patiënt belangrijker kunnen zijn dan de waarden waarop 

de zorgverstrekker zich concentreert. De zorgverstrekker treedt in dialoog met 

de patiënt over wat de beste optie is. De zorgverstrekker deelt niet enkel mee 

wat de patiënt kan doen, maar ook wat de patiënt zou moeten doen. Dit omdat 

de zorgverstrekker de patiënt kent en het beste wil voor hem of haar. De 

autonomie van de patiënt betekent hier ‘morele zelfontwikkeling’. De patiënt is 

hier niet enkel bevoegd om de niet onderzochte voorkeuren of de onderzochte 

waarden te volgen, maar ook om, via dialoog, alternatieve 

gezondheidsgerelateerde waarden, hun belang en hun implicaties voor de 

behandeling te overwegen (Emanuel & Emanuel, 1992).  

 

 

2.3.1.3. Het interpretatieve model 

 

In dit model is de zorgverstrekker de raadgever of adviseur. Hij deelt informatie 

mee over de toestand van de patiënt en over de voor- en nadelen van de 

mogelijke interventies. Daarnaast worden de wil en de waarden van de patiënt 

verhelderd door de zorgverstrekker (er wordt namelijk verondersteld dat de 

waarden van de patiënt vaak onhelder zijn) en zal de zorgverstrekker de patiënt 

assisteren bij het bepalen van welke medische interventie deze waarden 

induceert. Het concept van de autonomie van de patiënt refereert hier naar ‘zelf-

begrip’. De patiënt krijgt meer zicht op wie hij of zij is en hoe de medische opties 

betrekking hebben op zijn of haar identiteit (Emanuel & Emanuel, 1992).  

 

 

2.3.1.4. Het informatieve model 

 

In dit model, ook wel eens het wetenschappelijke, technische of consumenten 

model genoemd, treedt de zorgverstrekker op als een technische expert. Hier 

gaat men er van uit dat er een duidelijk onderscheid is tussen feiten en waarden. 

De waarden van de patiënt zijn duidelijk gedefinieerd en gekend. De feiten 

echter zijn niet gekend door de patiënt, daarom zal de zorgverstrekker deze 

meedelen aan de patiënt. De patiënt kiest de behandeling op basis van zijn of 

haar waarden. De waarden van de zorgverstrekker spelen hierin geen rol. De 
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autonomie van de patiënt betekent hier dat de patiënt de controle heeft over de 

medische beslissingen. Dit model kan dus gezien worden als het 

tegenovergestelde van het traditionele paternalistische model. De macht van de 

therapeut is hier tot het minimum herleid en de autonomie van de patiënt is 

maximaal (Emanuel & Emanuel, 1992). 

 

 

2.3.2. De beslissingsmodellen  

 

Charles et al. (1999) beschrijft bovenstaande zorgverstrekker-patiëntrelaties 

eerder vanuit het beslissingsproces en reduceert deze tot drie 

beslissingsmodellen: het paternalistische model, het ‘informed decision-making’ 

model en het SDM model. Het paternalistische model en het informed decision-

making model zijn twee uitersten, te vergelijken met het eerste en het laatste 

model geformuleerd door Emanuel en Emanuel (1992). SDM ligt tussen de beide 

beslissingsmodellen en kan gezien worden als een combinatie van het 

deliberatieve model en het interpretatieve model van Emanuel en Emanuel 

(1992). Hieronder worden eerst de twee uiterste beslissingsmodellen beschreven 

om te eindigen met SDM, het model dat centraal staat in deze masterproef.  

 

 

2.3.2.1. Het paternalistische model 

 

Een minimum (de minimale legale vereiste hoeveelheid) aan medische 

informatie-uitwisseling gebeurt in één richting, van de zorgverstrekker naar de 

patiënt. De deliberatie en het nemen van de beslissing betreffende de 

behandeling gebeuren door de zorgverstrekker (Charles et al., 1999). Hier doet 

de zorgverstrekker wat hij denkt dat het beste is voor de patiënt. De balans 

tussen autonomie en weldaad (streven naar optimaal welzijn voor de patiënt) 

helt hier duidelijk over naar de zijde van weldaad. Zo kan het paternalistische 

model gekoppeld worden aan het morele principe van weldaad (Beauchamp & 

Childress, 2009; Emanuel & Emanuel, 1992) 

 

Voor 1980 werd in Noord-Amerika het paternalistische model het meest 

gehanteerd voor het nemen van een beslissing betreffende de behandeling. Er 
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werd toen uitgegaan van enkele veronderstellingen die het gebruik van het 

paternalistische model verdedigen. Ten eerste bestond er voor de meeste ziektes 

één enkele behandeling die de beste was. Daarbij had de zorgverstrekker 

voldoende kennis over het meest actuele en geldige klinische redeneren. Ten 

tweede wisten de zorgverstrekkers niet alleen wat de best beschikbare 

behandeling was, ze zouden ook telkens deze informatie gebruiken bij het 

selecteren van een behandeling voor hun patiënten. Ten derde waren de 

zorgverstrekkers door hun expertise en ervaring het meest geschikt om de 

verschillende behandelingen, indien die bestonden, tegenover elkaar af te wegen 

en een keuze te maken. Tot slot hadden de zorgverstrekkers een legitieme 

investering in elke beslissing over de behandeling door hun professionele 

bezorgdheid over het welzijn van hun patiënten (Charles et al., 1999).  

Nauw samenhangend met de maatschappelijke verschuivingen, die we al hebben 

beschreven in punt 2.2.3., werden bovenstaande opvattingen echter in twijfel 

getrokken. Zo zijn er veel aandoeningen waarvoor niet één superieure 

behandeling beschikbaar is, wat de keuze voor de behandeling complexer maakt. 

Voor de verschillende behandelingen geldt een andere kosten (de risico’s) –baten 

(de voordelen) analyse. Omdat de patiënt met de gevolgen van die analyse moet 

leven, wordt de dominante positie van de zorgverstrekker sterk in twijfel 

getrokken (Eddy, 1990; Levine et al., 1992; Lomas & Lavis, 1996).  

Bijgevolg wordt het paternalistische model beschouwd als een verouderd model 

(Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 1997). Al kan het model in 

bepaalde situaties nog erg nuttig zijn, bijvoorbeeld in acute situaties wanneer 

uitstel van de behandeling voor onherstelbare schade zou kunnen zorgen (ten 

Have, ter Meulen, & van Leeuwen, 2009).  

 

 

2.3.2.2. Het informed decision-making model 

 

In het informed decision-making model wordt alle medische relevante informatie 

voor het nemen van de beslissing in één richting, van de zorgverstrekker naar de 

patiënt, doorgegeven. De deliberatie en het nemen van de beslissing gebeuren 

hier door de patiënt. Dit model kan gekoppeld worden aan het morele principe 

van autonomie, aangezien de autonomie van de patiënt hier centraal staat 

(Beauchamp & Childress, 2009; Charles et al., 1999).  
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Dit model is ontstaan als reactie op het paternalistische model waarin de patiënt 

weinig tot geen autonomie heeft, zo heeft het informatieve model sterk aan 

invloed gewonnen. Ook dit model blijkt niet ideaal te zijn omdat het zwaartepunt 

van de besluitvorming te veel bij de patiënt ligt (ten Have et al., 2009). Het 

informatieve model is voor vele zorgverstrekkers moeilijk te accepteren omdat 

de deliberatie en het nemen van de beslissing volledig gebeuren door de patiënt. 

De zorgverstrekker heeft geen legitieme rol in de discussie en aanbeveling 

betreffende de behandeling. Dit is moeilijk te aanvaarden omdat het in fel 

contrast staat met de vele jaren van professionele medische opleiding en praktijk 

waarbij klinische ervaring, expertise en kennis werden gezien als de typische 

vaardigheden van de zorgverstrekker. Het informatieve model voldoet dan wel 

aan de behoefte voor autonomie van de patiënt, maar niet aan de behoeften van 

de zorgverstrekker. Die vinden namelijk dat deelnemen aan de beslissing over de 

behandeling een belangrijk deel van hun taak is (Charles et al., 1999).  

Toch kan in sommige situaties dit model aangewezen zijn, dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer de patiënt voor een eenmalige consultatie bij de zorgverstrekker 

(die de patiënt niet kent) komt (ten Have et al., 2009). In een studie van Jansen 

et al. (2001) vroeg men aan borstkankerpatiënten of ze al dan niet voor 

chemotherapie zouden kiezen. 40% van de patiënten (die al beslist had 

chemotherapie te ondergaan) zou voor chemotherapie kiezen, ook al had het 

niets van klinische voordelen. Hieruit besluit de Haes (2006) dat de patiënt soms 

dreigt een irrationele keuze te maken. Dan is het de taak van de zorgverstrekker 

om deze keuze af te raden aan de patiënt eerder dan de keuze te delen met de 

patiënt.  

 

 

2.3.2.3. Het shared decision-making model 

 

Het SDM model bevat de sterktes van de voorgaande modellen. De medische en 

persoonlijke informatie, die relevant is voor het nemen van de beslissing, wordt 

in twee richtingen doorgegeven. Zo blijft de expertise van de therapeut erkend 

en zo kan de patiënt aangeven wat het best is voor hem of haar als persoon. De 

deliberatie en het nemen van de beslissing gebeuren hier door de 

zorgverstrekker en de patiënt samen (Charles et al., 1999). Op die manier gaat 

men met dit model op zoek naar een balans tussen de twee morele principes: 
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autonomie en weldaad (Beauchamp & Childress, 2009; Elwyn et al., 1999). In 

onderstaande tabel worden de verschillende beslissingsmodellen op een rijtje 

gezet, ook de voornaamste eigenschappen en het overeenkomstig morele 

principe worden weergegeven.  

 

Tabel 2: De beslissingsmodellen.  

Modellen Paternalistisch 

model 

Shared decision-

making 

Informed 

decision-making 

Informatie- 

uitwisseling: 

   Stroom 

 

   Richting 

 

 

   Type  

 

 

 

   Hoeveelheid 

 

 

1 richting 

 

zorgverstrekker  

patiënt  

 

medische informatie 

 

 

 

minimale legale 

vereiste informatie 

 

 

2 richtingen 

 

zorgverstrekker  

patiënt 

 

medische & 

persoonlijke 

informatie 

 

alle relevante 

informatie voor het 

nemen van de 

beslissing 

 

 

1 richting 

 

zorgverstrekker  

patiënt 

 

medische informatie 

 

 

 

alle medisch 

relevante informatie 

voor het nemen van 

de beslissing 

Deliberatie  zorgverstrekker zorgverstrekker & 

patiënt 

patiënt  

Beslissing  zorgverstrekker zorgverstrekker & 

patiënt 

patiënt  

Centraal moreel 

principe  

weldaad weldaad & 

autonomie 

autonomie 

Overzicht van de kenmerken van de beslissingsmodellen.  

Bron: Beauchamp en Childress (2009); Charles et al. (1999); Elwyn et al. 

(1999); Emanuel en Emanuel (1992). 
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3. Shared decision-making onder de loep  

 

Hierboven is al kort geschetst wat SDM inhoudt. Hieronder wordt er dieper 

ingegaan op de kenmerken van dit beslissingsmodel. 

 

 

3.1. De basiskenmerken  

 

Ondanks het feit dat er geen sluitende definitie bestaat van SDM, formuleerde 

Charles et al. (1997, 1999) vijf karakteristieken die noodzakelijk zijn alvorens er 

sprake is van SDM. Er moeten (1) minimaal twee partijen betrokken zijn, (2) 

beide moeten actief deelnemen, (3) zowel patiënt als zorgverstrekker moeten 

informatie uitwisselen en (4) een deliberatieproces over de verschillende opties 

moet (5) een wederzijds akkoord over een beslissing vooraf gaan. 

 

 

3.1.1. Minimaal twee partijen  

 

In SDM zijn er tenminste twee partijen betrokken, de zorgverstrekker en de 

patiënt. Wanneer er sprake is van meerdere partijen kunnen deze gesitueerd 

worden zowel langs de kant van de patiënt (bv. partner, familie of vrienden) als 

langs deze van de zorgverstrekker (bv. andere gezondheidsdisciplines bij 

multidisciplinair overleg) (Charles et al., 1997). In de pediatrische zorg is er in 

de meeste gevallen een extra partij die wordt vervuld door de ouders van het 

kind (Bauchner, 2001). In deze masterproef beperken we ons tot SDM met twee 

partijen, waarvan de patiënt geen kind is. 

 

 

3.1.2. Actief deelnemen       

 

Beide partijen, in dit geval zorgverstrekker en patiënt, moeten stappen 

ondernemen om deel te nemen aan het proces waarbij een beslissing over de 

behandeling wordt genomen (Charles et al., 1997). Enerzijds wordt er van de 

zorgverstrekker verwacht om een sfeer te creëren waarin de patiënt voelt dat 

zijn of haar visie over de verschillende behandelingsopties gewaardeerd wordt en 
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zelfs noodzakelijk is (Brody, 1980b). Anderzijds is het de rol van de patiënt om 

zijn persoonlijke situatie en eigen voorkeuren bekend te maken (Charles et al., 

1997).      

Uit onderzoek blijkt echter dat patiënten die de voorkeur hebben om informatie 

te ontvangen, dit niet noodzakelijk gaan vertalen in informatie-zoekend gedrag 

(Beisecker & Beisecker, 1990). Naar onze mening benadrukt dit bijgevolg dat het 

creëren van een bemoedigende sfeer waarin de patiënt kan participeren zeer 

belangrijk is. 

 

 

3.1.3. Uitwisselen van informatie 

 

In het SDM model gaat men er vanuit dat beide partijen nuttige informatie 

hebben om tot een beslissing te komen. 

De zorgverstrekker wordt gezien als medisch expert en moet de 

behandelingsalternatieven en hun respectievelijke voor- en nadelen opsommen 

en uitleggen aan de patiënt. De zorgverstrekker kan zijn of haar persoonlijke 

voorkeur meedelen, maar moet ruimte laten voor de voorkeur van de patiënt. 

De patiënt kan worden beschouwd als expert over zijn of haar eigen 

levenssituatie. Deze kan informatie aanbrengen over bijvoorbeeld zijn of haar 

levensstijl, werksituatie, sociale steun en overtuigingen. Eventueel polst de 

zorgverstrekker nog of de behandelingsvoorkeur van de patiënt gebaseerd is op 

feiten dan wel op verkeerde opvattingen. Kort gesteld moeten dus zowel de 

zorgverstrekker als de patiënt informatie en waarden aanbrengen. 

Terwijl we in de vorige paragraaf vermeldden dat sommige patiënten de 

voorkeur hebben om informatie te vergaren, zijn er evengoed patiënten die 

denken dat ze niet genoeg kennis hebben om de beslissing over de behandeling 

te nemen en er vanuit gaan dat de zorgverstrekker weet wat het beste is voor 

hen. Een vertrouwensrelatie met de zorgverstrekker wil dan voor hen zeggen: 

‘hem vertrouwen in zijn oordeel over de behandeling’, tevens in de 

veronderstelling dat ze een meer persoonlijke verzorging krijgen wanneer ze 

instemmen met de zorgverstrekker (Charles et al., 1997). 
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3.1.4. Deliberatie 

 

Eenmaal beide partijen op de hoogte zijn van alle informatie kan men starten 

met het proces waarin de behandelingsvoorkeuren worden bediscussieerd. De 

deliberatie is interactioneel, wat enerzijds een sterk punt is: de interactie 

verzekert de input van de patiënt. Anderzijds is het ook een zwak punt, want het 

maakt het proces meer hinderlijk en tijdrovend (Charles et al., 1999). 

 

 

3.1.5. Wederzijds akkoord 

 

Ten slotte kan men pas van SDM spreken indien beide partijen het eens zijn met 

de gekozen behandeling. Dit wil niet zeggen dat beide partijen ervan overtuigd 

moeten zijn dat de gekozen behandeling de beste is (Charles et al., 1997). 

 

Deze vijf kenmerken geven al enigszins meer informatie over de inhoud van 

SDM, maar zijn nog te vaag geformuleerd om praktisch aan de slag te gaan. 

Elwyn et al. ontwikkelden in 2003 een instrument dat in eerste instantie bedoeld 

was om na te gaan in welke mate SDM wordt toegepast in de praktijk. Echter, 

het OPTION-instrument geeft ook een meer gedetailleerd beeld van de 

verschillende stappen die nodig zijn om tot een gedeelde beslissing te komen. 

 

 

3.2. OPTION-instrument 

 

Het OPTION-instrument werd ontwikkeld wegens gebrek aan een accuraat 

meetinstrument dat de betrokkenheid meet van de patiënt bij het nemen van 

een beslissing. Gezien de toegenomen aandacht voor het betrekken van 

patiënten tijdens beslissingen was het volgens hen wel opportuun om een 

instrument te ontwikkelen die de mate van SDM meet (Elwyn et al., 2003).   

 

Het meetinstrument is gebaseerd op de definitie van Charles et al. (1997, 1999) 

en bevat twaalf items. Deze zijn te verdelen in vier onderdelen: (1) definiëren 

van het probleem, (2) uitleggen dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn, 
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(3) uitleggen van de verschillende opties en hun risico’s, (4) komen tot een 

beslissing of het uitstel daarvan. 

De score op de items kan variëren van nul tot vier en geeft aan in welke mate 

het gemeten gedrag aanwezig is. Score nul wordt toegekend wanneer de 

bekwaamheid niet aanwezig is. Score één tot vier gaat mee met de mate van 

aanwezigheid van de bekwaamheid (Elwyn et al., 2005): 

Score 1: een minimale poging is gedaan om dit gedrag te vertonen. 

Score 2: het gedrag wordt waargenomen en een minimaal vaardigheidsniveau is 

bereikt. 

Score 3: het gedrag wordt waargenomen en voldoet  aan een goede standaard. 

Score 4: het gedrag wordt waargenomen en voldoet aan zeer hoge maatstaven.  

 

Volgende twaalf items vormen samen het OPTION-instrument en laten zien welk 

gedrag samen tot SDM leidt en dus geobserveerd wordt, wanneer het gebruikt 

wordt als meetinstrument (Elwyn et al., 2005): 

 

1. De therapeut vestigt de aandacht op een specifiek probleem als een 

probleem waarover een beslissing moet worden genomen. 

2. De therapeut geeft aan dat er meer dan één manier is om met het 

betreffende probleem om te gaan (gelijkwaardigheid). 

3. De therapeut stelt vast op welke wijze de patiënt informatie zou willen 

krijgen ter ondersteuning van het besluitvormingsproces (bijvoorbeeld 

overleg, voorlichtingsfolder, grafieken bekijken, videobanden of andere 

media). 

4. De therapeut geeft een opsomming van de keuzemogelijkheden, inclusief 

de eventuele keuze om niets te doen. 

5. De therapeut geeft uitleg over de voor- en nadelen van de 

keuzemogelijkheden aan de patiënt (waarbij niets doen ook een 

keuzemogelijkheid is). 

6. De therapeut gaat na welke verwachtingen (of ideeën) de patiënt heeft 

over de aanpak van het probleem. 

7. De therapeut gaat na welke zorgen (angsten) de patiënt heeft over de 

aanpak van het probleem. 

8. De therapeut controleert of de patiënt de informatie heeft begrepen. 
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9. De therapeut geeft de patiënt expliciet de mogelijkheid om vragen te 

stellen tijdens het besluitvormingsproces. 

10. De therapeut stelt vast in welke mate de patiënt betrokken wil worden in 

de besluitvorming. 

     11. De therapeut geeft aan dat het noodzakelijk is om over te gaan tot het 

 nemen van een beslissing (of om deze uit te stellen).  

     12. De therapeut geeft aan dat het mogelijk is om op de beslissing terug te 

 komen (of het uitstel van de beslissing). 

 

Het OPTION-instrument werd oorspronkelijk ontworpen om SDM in de 

huisartspraktijk te meten, maar is eveneens toepasbaar in andere domeinen, 

zoals bijvoorbeeld de kinesitherapie (Elwyn et al., 2003).  

 

 

3.3. Shared decision-making in de praktijk 

 

Zoals in het hoofdstuk over autonomie al duidelijk werd, werd SDM in eerste 

instantie ontwikkeld om de asymmetrie in het beslissingsproces weg te werken. 

Beide partijen moeten op gelijke voet staan en evenveel inbreng hebben. 

De oorspronkelijke ‘indicaties’ om SDM toe te passen waren: een chronische 

aandoening of een chronische zorg, ingrijpende behandelingen of 

levensbedreigende situaties (in een niet-acute situatie) en het bestaan van 

meerdere gelijkwaardige behandelopties (Charles et al., 1997; Elwyn, Edwards, 

Kinnersley, & Grol, 2000). 

 

Als we dit vertalen naar de kinesitherapie, zouden we kunnen stellen dat een 

kinesitherapeutische behandeling alvast voldoet aan de eerste indicatie 

aangezien deze meestal over een langere periode verspreid is. Het ingrijpende 

karakter van de behandeling kunnen we terugvinden in de gedragsverandering 

die de patiënt vaak aan de dag moet leggen om erger te voorkomen of geen 

recidieven op te lopen. Anderzijds zijn levensbedreigende situaties in de 

kinesitherapie eerder zeldzaam. Echter, zoals in de inleiding al werd beschreven, 

is autonoom beslissen een vaardigheid die best al in dagdagelijkse zorg, zoals in 

kinesitherapie, ontwikkeld wordt alvorens plots en voor de eerste keer te moeten 

participeren in levensbedreigende situaties (Meyer, 2004). Het bestaan van 
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meerdere gelijkwaardige behandelopties hangt uiteraard sterk af van de aard 

van de aandoening, maar staat geregeld ter discussie. Zo is er in sommige 

gevallen één optie die duidelijk betere resultaten heeft dan de andere (de Haes, 

2006). Echter, zelfs dan bestaat de optie deze behandeling wel of niet uit te 

voeren (Charles et al., 1997). Eén van de grondleggers van SDM geeft aan dat 

sommige onderzoekers vinden dat patiënten enkel moeten kunnen participeren 

bij beslissingen waar er meerdere gelijkwaardige opties zijn. Zo vinden deze 

onderzoekers dat de klinische praktijk kan onderverdeeld worden in ‘standaard’, 

‘richtlijnen’ en ‘opties’ en dat de mate van betrokkenheid van de patiënt hiermee 

samengaat. Bij ‘standaard’ is er een groot bewijs van effectiviteit en gaat men 

ervan uit dat dit de beste beslissing is. Bij ‘richtlijnen’ is er iets minder bewijs 

van de effectiviteit en is de beslissing minder voorgeschreven. Bij ‘opties’ is de 

effectiviteit onzeker. De onderzoekers vinden dat de patiënt enkel betrokken 

moet worden wanneer de situatie van ‘opties’ zich voordoet. De grondlegger zelf 

vindt echter dat patiënten moeten kunnen participeren bij elke beslissing (Elwyn 

et al., 2003). 

 

Naast deze ‘indicaties’ zijn er doorheen de jaren nog extra redenen ontstaan om 

SDM toe te passen. Het betreft klinische voordelen, die we verder uitgebreid 

zullen bespreken, als gevolg van de betrokkenheid van de patiënt. 

Niettegenstaande deze voordelen nuttig zijn, zowel in de geneeskunde als in de 

kinesitherapie, blijft het initiële doel van SDM om de patiënt te betrekken uit 

respect voor zijn autonomie (Charles et al., 1997; Madder, 1997; Sandman & 

Munthe, 2009). We zouden hier kunnen stellen dat het belang van patiënten-

participatie meer overeenkomt met Kants theorie, net omdat respect hebben 

voor de autonomie nu eenmaal goed is (Gauthier, 1993; Kant, 1785/1964). Het 

toepassen van SDM om de klinische voordelen te bereiken zouden we bijgevolg 

eerder kunnen thuisbrengen in Mills benadering die de autonomie van de patiënt 

eerder respecteert als instrument om iets anders te bereiken (Gauthier, 1993; 

Mill, 1977). 
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3.4. De klinische voordelen   

 

3.4.1. Verbeterde gezondheidsuitkomsten 

 

Wanneer patiënten aangemoedigd worden om hun medisch dossier te lezen, om 

vragen te stellen aan de zorgverstrekker en om te onderhandelen over medische 

beslissingen blijkt dat ze later een betere interactie hebben met hun 

zorgverstrekker, dat ze minder functionele beperkingen ondervinden en dat ze 

een actieve betrokkenheid verkiezen bij medische beslissingen (Greenfield, 

Kaplan, & Ware, 1985).  

Dat er ook sprake is van verbeterde gezondheidsresultaten blijkt uit een studie 

uitgevoerd bij patiënten met hypertensie. In deze studie werd de relatie 

onderzocht tussen het level van ‘active patient orientation’ en de resultaten van 

de behandeling. Uit de beschrijving van het concept ‘active patient orientation’ 

blijkt dat hier onder andere wederzijdse communicatie en het samen nemen van 

de beslissing belangrijk zijn (Schulman, 1977). Dit zijn componenten die we ook 

terugvinden onder de term SDM (Charles et al., 1997). Uit de resultaten van 

deze studie blijkt dat patiënten met een hoge graad van ‘active patient 

orientation’ hun bloeddruk significant beter onder controle kunnen houden. 

Verder ondervindt deze groep de minste bijwerkingen van de medicatie en 

hebben ze de grootste tendens om gezondheidsbevorderend gedrag aan te 

nemen en medisch advies op te volgen (Schulman, 1977). Uit een andere studie 

blijkt dat een goede communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker, als 

onderdeel van SDM, eveneens tot betere gezondheidsuitkomsten leidt. 

Communicatie kan zowel een directe als indirecte invloed hebben. Een directe 

invloed doordat het psychologisch welzijn van de patiënt verbetert (negatieve 

emoties zoals angst en onrust verminderen en positieve emoties zoals hoop en 

optimisme nemen de bovenhand). Ook non-verbaal gedrag (aanraking, 

toonhoogte) kan hiertoe bijdragen. Meestal heeft communicatie een indirecte 

invloed op de gezondheidsuitkomsten door een beter vertrouwen in zichzelf en in 

de zorgverstrekker, een betere motivatie en een verhoogde tevredenheid 

(Street, Makoue, Arora, & Epstein, 2009). 
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3.4.2. Toegenomen tevredenheid 

 

De tevredenheid van een patiënt over de zorgverstrekker is een belangrijke 

component van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg (Brody et al., 1989). 

Tevredenheid van de patiënt leidt tot betere gezondheidsuitkomsten door zijn 

invloed op de herinneringen van de patiënt (Brody, 1980a). Zo zullen patiënten 

die tevreden zijn, zich de consultatie beter herinneren. Tevredenheid zorgt er ook 

voor dat therapeutische aanbevelingen beter worden opgevolgd (Bartlett et al., 

1984). Ontevredenheid over de zorgverstrekker daarentegen leidt tot ‘doctor-

shopping’ (Kasteler, Kane, Olsen, & Thetford, 1976) en medische geschillen 

(Vaccarino, 1977).  

Patiënten die een niet-technische interventie krijgen van hun zorgverstrekker, 

zoals educatie, stress counseling of het bediscussiëren van hun ideeën, zijn meer 

tevreden dan patiënten die geen van deze interventies krijgen. Geen enkele 

technische interventie, zoals onderzoeken, testen of medicatie, is gerelateerd 

aan de tevredenheid van de patiënt (Brody et al., 1989).  

Uit een studie van Lerman et al. (1990) blijkt dat zowel de facilitatie van de 

zorgverstrekker voor de betrokkenheid van de patiënt tijdens de consultatie als 

de deelname van de patiënt in het nemen van een beslissing gecorreleerd zijn 

met de tevredenheid van de patiënt omtrent de zorg. Facilitatie voor de 

betrokkenheid van de patiënt leidt tot veranderingen in begrip, geruststelling, 

het ervaren van meer controle en betere verwachtingen voor het functioneren. 

 

 

3.4.3. Toegenomen therapietrouw 

 

Met de opkomst van de autonomie en het begrip SDM is er ook een verschuiving 

gekomen van het begrip ‘compliance’ naar ‘adherence’. Met compliance wordt 

bedoeld: het toegeven aan of het volgen van andermans ideeën. Met adherence 

wordt bedoeld: het gewillig volgen of met toewijding ondersteunen van 

andermans ideeën (Sandman, Granger, Ekman, & Munthe, 2012). 

Uit een studie van Hulka, Cassel, Kupper en Burdette (1976) blijkt dat een goede 

communicatie en informatie-uitwisseling tussen patiënten met congestief 

hartfalen en hun zorgverstrekker ervoor zorgt dat er minder fouten optreden bij 

het medicatie gebruik. In een andere studie is men nagegaan welke invloed SDM 
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heeft op inname van medicatie bij slecht gecontroleerde astma. Uit deze studie 

kon men concluderen dat onderhandelen over de behandeling een positief effect 

had op de naleving van de farmacotherapie en op de klinische resultaten (Wilson 

et al., 2009). 

 

Bovenstaande voordelen zijn opnieuw allemaal gevonden in medische studies. 

Het effect van SDM op klinische parameters in de kinesitherapie werd nog niet 

onderzocht. Bijgevolg mogen we hierover geen uitspraken doen en is dit dus, 

naast het initiële doel van SDM om de autonomie te respecteren, een bijkomend 

argument waarom in deze masterproef SDM onderzocht wordt vanuit het belang 

van autonomie. 

 

 

4. Shared decision-making in de kinesitherapeutische 

praktijk 

 

Zoals blijkt uit onderzoek wordt SDM niet toegepast binnen de medische praktijk 

(Burton, Blundell, Jones, Fraser, & Elwyn, 2010). Een vergelijkbaar resultaat 

vinden we terug binnen de kinesitherapie. Een recente studie onderzocht de 

mate waarin SDM wordt toegepast in de kinesitherapie. Uit dit onderzoek blijkt 

dat patiënten niet betrokken worden bij het nemen van beslissingen. Er wordt 

momenteel een paternalistische benadering gehanteerd bij het nemen van een 

beslissing, dit in tegenstelling tot de wens van de patiënten. De meerderheid van 

de patiënten blijkt namelijk de beslissing te willen delen met de kinesitherapeut 

of minstens zijn of haar opinie over de behandeling te willen meegeven alvorens 

de beslissing over te laten aan de kinesitherapeut. De kinesitherapeuten 

vermoeden echter dat de patiënten liever een passieve rol willen spelen. Het is 

duidelijk dat kinesitherapeuten op dit moment zeer laag scoren op het OPTION-

instrument. Het eerste item, dat zich focust op het benoemen van een probleem 

als één waarover een beslissing moet genomen worden, telde het minst aantal 

nul-scores. Toch werd dit gedrag nooit op een hoog niveau geobserveerd 

(Dierckx, Deveugele, Roosen, & Devisch, 2012). 

Hieronder wordt de mediaan en de distributie van de scores per item 

weergegeven. 
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Tabel 3: Items van het ‘Observing Patient Involvement (OPTION) instrument’ en 

de overeenkomstige scores.  

Item Gedrag Mediaan 

score 

(min-

max) 

0 1 2 3 4 

1 de zorgverstrekker vestigt de 

aandacht op een specifiek 

probleem als een probleem 

waarover een beslissing moet 

worden genomen 

0.0 (0-3) 59.5% 31.4% 8.1% 1.0% 0.0% 

2 de zorgverstrekker geeft aan 

dat er meer dan één manier is 

om met het betreffende 

probleem om te gaan  

0.0 (0-3) 81.0% 12.4% 5.7% 1.0% 0.0% 

3 de zorgverstrekker stelt vast 

op welke wijze de patiënt 

informatie zou willen krijgen 

ter ondersteuning van het 

besluitvormingsproces 

0.0 (0-1) 96.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

4 de zorgverstrekker geeft een 

opsomming van de 

keuzemogelijkheden, inclusief 

de eventuele keuze om ‘niets 

te doen’ 

0.0 (0-2) 90.5% 8.6% 1.0% 0.0% 0.0% 

5 de zorgverstrekker geeft 

uitleg over de voor- en 

nadelen van de 

keuzemogelijkheden aan de 

patiënt ( waarbij ‘niets doen’ 

ook een keuzemogelijkheid is) 

0.0 (0-1) 95.7% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

6 de zorgverstrekker gaat na 

welke verwachtingen ( of 

ideeën) de patiënt heeft over 

de aanpak van het probleem 

0.0 (0-3) 76.2% 19.5% 2.9% 1.4% 0.0% 

7 de zorgverstrekker gaat na 

welke zorgen (angsten) de 

0.0 (0-3) 61.4% 32.9% 3.8% 1.9% 0.0% 



 

 

26 

patiënt heeft over de aanpak 

van het probleem 

8 de zorgverstrekker controleert 

of de patiënt de informatie 

heeft begrepen 

0.0 (0-4) 82.9% 8.1% 6.2% 2.4% 0.5% 

9 de zorgverstrekker geeft de 

patiënt expliciet de 

mogelijkheid om vragen te 

stellen tijdens het 

besluitvormingsproces 

0.0 (0-4) 81.4% 11.0% 6.7% 0.5% 0.5% 

10 de zorgverstrekker stelt vast 

in welke mate de patiënt 

betrokken wil worden in de 

besluitvorming 

0.0 (0-2) 95.7% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0% 

11 de zorgverstrekker geeft aan 

dat het noodzakelijk is om 

over te gaan tot het nemen 

van een beslissing  

0.0 (0-2) 94.3% 3.8% 1.9% 0.0% 0.0% 

12 de zorgverstrekker geeft aan 

dat het mogelijk is om op de 

beslissing terug te komen 

0.0 (0-3) 93.8% 3.8% 1.9% 0.5% 0.0% 

In deze tabel worden de mediaan score, de minimum en maximum score en de 

score distributie voor elke item van het OPTION-instrument weergegeven.  

0: geen poging wordt ondernomen; 1: minimale poging wordt ondernomen; 2: 

basis vaardigheidsniveau; 3: het gedrag wordt uitgevoerd; 4: het gedrag wordt 

waargenomen en uitgevoerd en voldoet aan hoge maatstaven.  

Bron: Dierckx et al., 2012. 

 

 

4.1. Herkennen van een beslissing 

 

Zoals de basiskenmerken van Charles et al. (1997, 1999) en het OPTION-

instrument duidelijk maken, wordt er veel belang gehecht aan het uitwisselen 

van informatie en de uiteindelijke beslissing. Volgens Charles et al. (1999) wordt 

informatie-uitwisseling soms verkeerdelijk aangenomen om een beslissing als 

gedeeld (shared) te beschouwen. Charles et al. (1999) zien informatie-
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uitwisseling echter maar als de basis van de gedeelde interactie, maar vinden het 

op zichzelf niet voldoende. Om een gedeeld proces mogelijk te maken, moeten 

de zorgverstrekker en de patiënt in de eerste plaats inzien dat er een probleem is 

en er behandelingskeuzes/opties zijn (Charles et al., 1998). Zelfs wanneer er 

slechts één behandeling bestaat voor het betreffende probleem, is er steeds 

sprake van twee opties: de behandeling uitvoeren of niets doen. Uit een studie 

bij vrouwen met borstkanker blijkt echter dat patiënten het kiezen tussen ‘niets 

doen’ en ‘iets doen’ niet als een keuze beschouwen. De vrouwen gaven aan het 

gevoel te hebben dat er geen andere keuze was en dus de aangeboden 

behandeling te aanvaarden zodat ze zichzelf niet konden verwijten niet alles 

gedaan te hebben om zich tegen deze ziekte te verzetten (Charles et al., 1998). 

Aangezien de recente studie, uitgevoerd in de kinesitherapie, aantoonde dat 

patiënten niet betrokken worden, kunnen we ons ook afvragen of deze in eerste 

plaats op de hoogte waren van het feit dat een beslissing noodzakelijk was. Op 

basis van observatie van het eerste item zag men dat hiertoe minimale pogingen 

werden ondernomen. Toch is dit geen garantie dat de patiënt dit ook effectief zo 

ervoer (Dierckx et al., 2012). 
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ONDERZOEKSVRAAG 

 

Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat de focus van SDM enerzijds ligt op het 

uitwisselen van informatie en anderzijds op het nemen van beslissingen waarbij 

beide partijen (zorgverstrekker en patiënt) betrokken zijn (Moumjid et al., 

2007).  

Bij het nemen van die beslissingen worden, al dan niet bewust, een aantal fasen 

doorlopen (McConnell, 2000). Alvorens te kunnen deelnemen aan het 

beslissingsproces is het een absolute voorwaarde dat de patiënt weet dat er een 

beslissing moet genomen worden (Charles et al., 1998). Zo besluiten wij dat in 

de huidige tijdsgeest, waarbij autonomie belangrijk is en SDM enorm aan 

populariteit heeft gewonnen, het een noodzaak is dat de patiënt weet wanneer 

een beslissing moet genomen worden. Dit brengt ons tot de volgende 

onderzoeksvraag: 'Hoe worden beslissingen, tijdens een kinesitherapeutische 

behandeling in een privépraktijk, herkend door patiënten?' Deze 

onderzoeksvraag resulteert in volgende subvragen: ‘Worden situaties waarin 

men een beslissing moet nemen herkend?’, ‘Welke situaties worden herkend en 

welke niet?’, ‘Aan welke situaties of woorden herkent een patiënt een probleem 

als één waarover men een beslissing moet nemen?’ en ‘Hoe ervaart de patiënt 

die beslissingen?’. 
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METHODE 

 

Deze studie kadert binnen een groter onderzoek over SDM en de autonomie van 

de patiënt binnen de kinesitherapie. In de eerste plaats werd een observationele 

studie uitgevoerd waarin de mate van SDM werd bepaald tijdens 

kinesitherapeutische consultaties. De mate waarin de patiënt werd betrokken 

tijdens het nemen van beslissingen werd gemeten aan de hand van het OPTION-

instrument. Deze studie volgt op de observationele studie en gaat na of 

beslissingen worden herkend door patiënten. Hiervoor werden in de eerste plaats 

geluidsopnames gemaakt van eerste consultaties. Nadien werden semi-

gestructureerde interviews afgenomen van de patiënten. Aangezien de 

deelnemende patiënten van deze studie gerekruteerd werden bij de 

kinesitherapeuten die deelnamen aan de observationele studie, beschrijven we 

ook hoe de rekrutering van deze therapeuten verliep. 

 

 

1. Therapeuten 

 

Alle Vlaamse kinesitherapeuten die lid zijn van de Belgische federatie voor 

kinesitherapeuten ‘AXXON’ werden door middel van een digitale nieuwsbrief 

uitgenodigd deel te nemen aan deze studie. Er werden ook folders uitgedeeld 

tijdens het congres van AXXON in 2010. Vermits de lage respons werden 125 

kinesitherapeuten at random geselecteerd en persoonlijk gecontacteerd door 

middel van een brief en nadien een telefonisch gesprek. De rekrutering vond 

plaats tussen januari 2011 en februari 2013. De kinesitherapeuten moesten 

Nederlandstalig zijn en te werk gesteld zijn in een zelfstandige setting. Ze 

werden geëxcludeerd  indien ze in een ziekenhuis of revalidatiecentrum werkten. 

De kinesitherapeuten die instemden, ondertekenden een ‘informed consent’.  

 

 

2. Patiënten 

 

De patiënten werden gerekruteerd tussen januari 2011 en maart 2013. Patiënten 

moesten ouder dan 18 jaar en Nederlandstalig zijn. Daarnaast moest het gaan 

om een eerste consultatie, dit omdat de meeste beslissingen worden genomen 
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tijdens de eerste consultatie en er tijdens de daaropvolgende consultaties vaak 

niet veel beslissingen meer worden genomen. De patiënten werden geëxcludeerd 

indien zij een psychiatrische aandoening of een neurologische afwijking van het 

centrale zenuwstelsel hadden. Omdat er slechts zes patiënten uit de 

observationele studie in aanmerking kwamen voor deze studie werden extra 

patiënten gerekruteerd tussen augustus 2012 en maart 2013. De patiënten 

werden gerekruteerd in de wachtzaal en kregen door de onderzoeker een 

mondelinge introductie over het onderzoek. Verder ontvingen de patiënten een 

getypte versie van de informatie. Indien het, na de analyse van de 

geluidsopname, duidelijk was dat er effectief beslissingen werden genomen, 

werden de proefpersonen uitgenodigd voor een vervolginterview. Voor de 

analyse werden de eerste consultaties individueel beoordeeld door drie 

onderzoekers. Later werd een gezamenlijke analyse van de consultatie 

uitgevoerd. Op basis van deze analyse werd beslist of er tijdens deze consultatie 

beslissingen werden genomen.  

 

 

3. Protocol 

 

Om te onderzoeken in welke mate patiënten beslissingen herkennen en waarom 

ze bepaalde beslissingen wel of niet herkennen, bestond het protocol uit twee 

delen. De patiënt bekeek eerst de eigen opname opnieuw, nadien werd een 

interview afgenomen. Omdat de consultaties dus ook eerst werden opgenomen, 

wordt hieronder eerst beschreven hoe deze opnames gemaakt werden. Voordat 

de opname startte, werd aan de patiënt gevraagd om de Control Preference 

Scale (CPS) (bijlage 1) in te vullen. Met deze schaal werd de voorkeur van de 

patiënt bevraagd over zijn rol tijdens het beslissingsproces (Degner, Sloan, & 

Venkatesh, 1997).  

 

 

3.1. Opnames 

 

Er werden geluidsopnames gemaakt van de consultaties. Het opnamemateriaal 

werd in de behandelruimte geïnstalleerd. Tijdens de consultatie was de 

onderzoeker niet aanwezig. Omdat sommige patiënten na hun individuele 
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therapie nog oefentherapie kregen in een grotere ruimte met andere patiënten, 

werd enkel het individueel contact opgenomen.  

 

 

3.2. Interviews 

 

Alvorens de patiënten werden geïnterviewd, beluisterden ze de geluidsopname 

van de consultatie opnieuw. Er werd hen gevraagd hierbij expliciet aandacht te 

hebben voor de genomen beslissingen en deze te noteren. Bijkomend werd 

gevraagd om goed op te letten welke woorden of welke situaties ervoor zorgen 

dat deze beslissing herkend werd als beslissing; hoe het beslissingsproces 

ervaren werd en door wie de uiteindelijke beslissing genomen werd. 

 

Deze opnames werden op voorhand door de onderzoekers samen geanalyseerd 

en er werd een analyse gemaakt van de beslissingen herkend door de 

onderzoekers. Op deze manier was het mogelijk om te vergelijken met de 

analyse van de patiënten. 

 

Om te onderzoeken hoe patiënten beslissingen herkennen, werd gebruik 

gemaakt van semi-gestructureerde interviews die auditief werden opgenomen. 

Deze interviews werden uitgevoerd tussen oktober 2012 en maart 2013. Tijdens 

het interview werd gebruik gemaakt van een topiclijst ( bijlage 2). Bij de topic 

dat peilt naar het al dan niet stroken van het proces met de wens van de patiënt, 

werd gebruik gemaakt van de eerder ingevulde CPS. De CPS werd op dat 

moment opnieuw voorgelegd en gevraagd wat op dit moment hun voorkeur zou 

zijn. Indien dit afweek van het oorspronkelijke antwoord (voor de eerste 

consultatie) werd bevraagd waarom. De topiclijst werd goedgekeurd door het 

Ethisch Comité van het UZ Gent.  

 

 

3.3. Verwerking 

 

Na het afnemen van de interviews werden deze volledig uitgetypt door één van 

de onderzoekers. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het 

tekstverwerkingsprogramma Microsoft ® Office Word. Voor de verwerking werd 



 

 

32 

gebruik gemaakt van het softwareprogramma Nvivo 10: software, geproduceerd 

door QSR International (qualitative research software developer), om 

kwalitatieve data te analyseren. Alvorens te starten met de verwerking in Nvivo 

10, werd eerst een boomstructuur (bijlage 3) opgemaakt. Deze boomstructuur 

werd gebruikt om de interviews te coderen in Nvivo 10. De verschillende 

interviews werden gecodeerd door één van de onderzoekers. Wanneer alle 

interviews gecodeerd waren in Nvivo 10, werd er door de twee onderzoekers 

gestart met de verwerking van de resultaten. 
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RESULTATEN 

 

In onze resultaten staat de letter ‘O’ voor onderzoeker en de letter ‘P’ voor 

patiënt. 

 

 

1. Demografische gegevens 

 

Er zijn in totaal eenentwintig eerste consultaties opgenomen, waarvan er twintig 

geanalyseerd werden door de onderzoekers. Door de gebrekkige geluidskwaliteit 

van één opname kon één consultatie niet geanalyseerd worden. Van de twintig 

geanalyseerde consultaties werden er zestien interviews gedaan. Eén interview 

ging verloren door een technische fout. Deze paper rapporteert bijgevolg de 

resultaten van vijftien interviews. Van de vijftien patiënten die meegedaan 

hebben aan ons onderzoek zijn er zes mannen en negen vrouwen. Volgende 

tabel geeft de demografische gegevens weer per deelgenomen patiënt. 
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Tabel 4: Demografische gegevens. 

Patiënt  Geslacht Leeftijd op 

moment van 

interview 

Opleidingsniveau  

patiënt 1 vrouw 56 jaar middelbaar onderwijs 

patiënt 2 vrouw 63 jaar lagere school 

patiënt 3 vrouw 53 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 4 man 22 jaar middelbaar 

patiënt 5 vrouw 38 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 6 vrouw 35 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 7 man 28 jaar middelbaar onderwijs 

patiënt 8 vrouw 27 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 9 man 38 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 10 man 52 jaar middelbaar onderwijs 

patiënt 11 vrouw 41 jaar middelbaar onderwijs 

patiënt 12 man 32 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 13 vrouw 63 jaar middelbaar onderwijs 

patiënt 14 vrouw 34 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

patiënt 15 man 35 jaar hoger 

beroepsonderwijs/universiteit 

  

 

2. Onderzoeksresultaten 

 

In deze studie zochten we een antwoord op volgende onderzoeksvragen: 

‘Worden situaties waarin men een beslissing moet nemen, herkend?’, ‘Welke 

situaties worden herkend en welke niet?’, ‘Aan welke situaties of woorden 

herkent een patiënt een probleem als één waarover men een beslissing moet 

nemen?’ en ‘Hoe ervaart de patiënt die beslissingen?’. 
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Daarvoor zullen we eerst kijken naar welke beslissingen de patiënten herkenden 

en welke niet en hoe ze de beslissingen herkenden. Daarna gaan we dieper in op 

de betekenis van een beslissing en het verschil met een advies. Tot slot gaan we 

onze aandacht richten op wie de beslissing nam. Hierbij gaan we de 

beslissingsvoorkeur bekijken aan de hand van de CPS en de beslissingen die 

genomen zijn tijdens de consultatie.  

 

 

2.1. Detectie beslissingen 

 

Tijdens de analyse hebben de onderzoekers allerlei mogelijke beslissingen 

genoteerd. Of dit ook werkelijk beslissingen waren, stond niet vast. Zoals 

hieronder beschreven, werden sommige van deze beslissingen tijdens het 

interview herkend door de patiënten. Nadat de patiënten hadden gezegd welke 

beslissingen zij herkenden, legden we hen ook de andere mogelijke beslissingen 

voor die wij tijdens onze analyse noteerden. Sommige van deze onderwerpen 

werden door de patiënten bestempeld als een beslissing die zij niet hadden 

gedetecteerd, terwijl andere onderwerpen niet als een beslissing werden 

bevonden (non-beslissingen).   

 

Het eerste luik van onze resultaten gaat over de herkenning van beslissingen. 

Hierbij geven we eerst een antwoord op de vraag welke beslissingen de 

patiënten wel of niet herkenden en hoe of waarom ze deze beslissingen juist wel 

of niet detecteerden. Nadien gaan we in op de non-beslissingen.  

 

 

2.1.1. Gedetecteerde beslissingen  

 

Als eerste gaan we na welke beslissingen de patiënten herkenden. Deze 

verschillende onderwerpen zijn terug te vinden in tabel vijf. Hieronder wordt 

meer uitleg gegeven over onderwerpen die de patiënten herkenden. 

 

De beslissing die patiënten enkele keren herkenden, was deze met als onderwerp 

‘oefeningen’. Deze beslissingen konden variëren over de plaats waar men de 

oefeningen kon doen, het aantal herhalingen en de beste uitgangshouding. 
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Het maken van de volgende afspraak werd ook herkend en aangehaald als een 

beslissing. Sommige patiënten herkenden deze beslissing wel, maar haalden die 

niet aan omdat dit strikt gezien geen medische beslissing was. 

Patiënt 8: ‘Ik vond dat wel zeer goed van haar dat ze ook direct besliste 

om de volgende datum vast te leggen.’ 

Patiënt 10: ‘Waar ik niet heb kunnen over beslissen is het tijdstip van mijn 

afspraak.’ 

Patiënt 14: ‘Ik vond dat nu niet relevant, ik dacht dat dat minder relevant 

was voor jullie onderzoek omdat dat niet meer echt te maken heeft met 

het kinesitherapeutische.’ 

 

Ook het geven of krijgen van informatie detecteerden de patiënten als een 

beslissing. De meeste patiënten bedoelden met deze beslissing dat de 

kinesitherapeut besliste om informatie te geven aan hen, al dan niet op eigen 

vraag. Deze informatie kon zeer uiteenlopend zijn, gaande van de medische 

uitleg over een epidurale inspuiting of wat er tijdens de operatie was gebeurd, 

tot het leggen van ijs of het tonen van een juiste houding op een stoel. 

Anderzijds konden de patiënten informatie geven over hoe bijvoorbeeld het 

ongeval was gebeurd of hoe de operatie was verlopen omdat ze ervan uitgingen 

dat dit voor de behandeling een rol kon spelen.  

Patiënt 8: ‘Op dat moment heb ik inderdaad besloten om haar die vraag te 

stellen omdat ik meer uitleg, meer informatie wou.’ 

Patiënt 13: ‘Ze heeft dan een hele goede technische uitleg gegeven met 

dat voorbeeld van die ruggengraat.’ 

Patiënt 6: ‘Ik stel dan ook nog een vraag, ik denk van: is het niet beter 

van eerst een beetje te lopen? Hij gaat daar dan op in en hij zegt 

inderdaad en uiteindelijk komt de beslissing om dat zo te doen. Dat 

overleg gebeurt samen en ook in de vorm van een voorstel dat hij doet of 

ik doe of een advies.’ 

 

Tot slot zagen patiënten ‘wat behandeld ging worden’ en ‘het volhouden van de 

therapie’ ook als een beslissing.  
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Patiënt 11: ‘De kinesitherapeut beslist wat er gaat gebeuren, dat wel. Hij 

beslist van ik ga dat nu masseren en in die zin neemt hij wel de 

beslissing.’ 

Bij het volhouden van de therapie vroeg de kinesitherapeut of het ging voor de 

patiënt, of het niet te veel pijn of last gaf. Hier had de patiënt de keuze om de 

behandeling stop te zetten of vol te houden. 

Patiënt 5: ‘Ook vraagt de kinesitherapeut af en toe hoe ik mezelf voel, in 

de zin van ben ik op mijn gemak en anders stopt hij met de beweging, of 

doet hij iets anders als het te pijnlijk is voor mij.’ 

 

Wanneer we aan de patiënten vroegen: ‘Welke beslissingen heb je herkend in je 

consultatie?’, waren er ook enkele patiënten die niet direct konden antwoorden. 

Patiënt 15: ‘Ik twijfel of er echt beslissingen genomen zijn in heel het 

proces.’ 

Patiënt 1: ‘Niet dat het mij is opgevallen toch.’ 

Patiënt 11: ‘Eigenlijk weinig, weinig of geen.’ 

 

Bij één patiënt bleek dat de twijfel over de herkenning van beslissingen te maken 

had met zijn definitie van een beslissing. 

Patiënt 5: ‘Ik weet het eigenlijk nog altijd niet heel goed. Er zijn 

momenten geweest dat ik dacht dat zou een beslissing kunnen zijn. Maar 

ik weet het niet zeker, wanneer is iets een beslissing en wanneer is iets zo 

van de kinesitherapeut die zegt ik ga u dat zo laten doen.’ 

 

 

2.1.1.1. Herkenning 

  

De oorzaak of reden waarom patiënten een beslissing detecteerden als een 

beslissing bleek vooral door de gebruikte woorden te komen. Andere redenen die 

werden aangehaald waren: situaties, het stellen van vragen en het gebruik van 

de imperatief.  
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Patiënten haalden vaak aan dat ze een beslissing herkenden door woorden. De 

werkwoorden ‘gaan’ en ‘moeten’ werden hiervoor het meest gebruikt. Opvallend 

hierbij was dat de kinesitherapeut vaak in het meervoud sprak.  

Patiënt 15: ‘Meestal begonnen die zinnen met ik ga u laten of ik ga dit en 

ik ga dit.’ 

Patiënt 11: ‘Wat heeft hij gezegd? We gaan, we gaan dat doen.’ 

Patiënt 8: ‘We gaan beginnen met u één keer in de week of één keer per 

week te zien, dan is dat voor mij een duidelijke beslissing.’ 

Patiënt 12: ‘Het woord moeten is veel gevallen en ik denk dat dat het 

woord is dat aanleiding geeft tot de beslissing of hoe zeg je dat waaraan je 

de beslissing herkend.’ 

 

Een situatie waardoor men een beslissing herkende, was bijvoorbeeld de 

overgang van het vraaggesprek naar de behandeling. Dit werd duidelijk voor de 

patiënt door het feit dat ze haar kledij moest uitdoen. 

Wanneer een patiënt een vraag stelde aan de kinesitherapeut, werd het ja of nee 

antwoord van de kinesitherapeut herkend als een beslissing. Al zag niet elke 

patiënt het antwoord op de vraag als een beslissing. 

Patiënt 5: ‘In feite elke keer als ik zo een vraag gesteld heb en elke keer 

beantwoordt hij met ja of nee. Dat was voor mij niet van we zien wel, 

maar wel van doen of niet doen.’  

Patiënt 15: ‘In het begin dacht ik dat is een beslissing en dan dacht ik nee 

ik heb dat gewoon gevraagd. Ik heb het doorstreept omdat ik zo meer iets 

had van ik heb raad gevraagd en ze hebben mij die raad gegeven.’ 

 

Ook het gebruik van de imperatief van de kinesitherapeut herkende men als 

zijnde een beslissing. 

Patiënt 6: ‘En anders is het hij dat beslist door instructies te geven. Dan is 

het niet meer zou of advies, maar dan echt imperatief: leg je zo of draai je 

op je rechterzijde.’ 
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Naast de zaken die hierboven zijn vernoemd, die er voor zorgden dat de patiënt 

de beslissing detecteerde, zijn er ook zaken die de beslissing juist maskeerden. 

Zo werd de beslissing soms verdoezeld door het gesprek dat patiënt en 

kinesitherapeut met elkaar hadden. 

Patiënt 8: ‘Op het moment zelf had ik dat echt niet door omdat ik op mijn 

gemak was bij haar en omdat we gewoon aan het praten waren. Ik denk 

dat dat zo een beetje de beslissing of de overgang heeft verdoezeld 

waardoor ik eigenlijk op tafel lag zonder dat ik er eigenlijk veel erg in had.’ 

 

 

2.1.2. Niet gedetecteerde beslissingen 

 

Sommige zaken die patiënten niet aanhaalden wanneer we hen vroegen welke 

beslissingen ze detecteerden, bleken achteraf wel beslissingen te zijn volgens de 

patiënten. De verschillende onderwerpen, die de patiënten niet herkenden maar 

uiteindelijk wel bestempelden als een beslissing, zijn ook terug te vinden in tabel 

vijf. Op enkele onderwerpen wordt hieronder ingegaan.  

 

Onderwerpen die patiënten niet herkenden zijn bijvoorbeeld: ‘het maken van de 

volgende afspraak’ en ‘de inhoud van de behandeling.’ Ook het verloop van de 

behandeling (vraaggesprek, onderzoek, testen, behandeling en eventueel 

meegeven van thuisoefeningen) werd niet herkend. 

O: ‘De kinesitherapeut heeft een bepaalde volgorde van therapie 

aangehouden. Ze heeft eerst een paar testjes gedaan, dan is ze beginnen 

behandelen. Ze heeft zelf gemobiliseerd, uw hamstrings gestretcht, 

thuisoefeningen uitgelegd en in de praktijk gedaan. Het feit dat ze dat zo 

heeft aangepakt, is dat een beslissing voor u?’ 

Patiënt 15: ‘Dat is inderdaad, ze heeft beslist dat de opbouw van haar 

behandeling er zo ging uitzien. Ik heb dat niet herkend als een beslissing, 

ja. Het is gebeurd zonder dat ik daar erg in had.’ 

 

Hierboven werd reeds aangegeven dat patiënten het onderwerp ‘oefeningen’ 

vaak detecteerden als een beslissing. Al waren er ook patiënten die de 

uitvoeringsmodaliteiten van deze oefeningen niet herkenden als een beslissing.  
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2.1.2.1. Waarom niet gedetecteerd 

 

De redenen waarom patiënten deze onderwerpen niet detecteerden, waren ook 

voor de patiënten niet altijd duidelijk. Wel hoorden we terugkomen: ‘omdat het 

logisch is’, ‘normaal verloop’ en ‘omdat ik het verwachtte’.  

Patiënt 8: ‘Omdat ik dat normaal vond, ik heb daar eigenlijk niet veel 

aandacht aan geschonken. Ik dacht gewoon: oké, het is goed.’ 

Patiënt 7: ‘Ik was daar al een keer geweest en ik weet hoe dat het werkt’. 

O: ‘Dus dat heeft voor jou iets te maken met de verwachtingen die je al 

had?’ 

P: ‘Ja grotendeels wel, want ik denk moest het op dat moment niet zo 

verlopen dat ik er wel iets zou over vragen. Alles is in feite verlopen, hoe 

dat ik daar binnen kom, zoals dat ik naar de bakker ga achter zeven 

pistolets bij manier van spreken.’ 

 

Sommige patiënten hadden er ‘niet aan gedacht’ en andere weten niet hoe het 

komt dat ze de beslissing niet herkenden. Twee patiënten (P8 en P9) waren te 

veel gefocust op de beslissingen van de kinesitherapeut zodat ze hun eigen 

beslissingen tijdens de behandeling niet herkenden. 

Patiënt 8: ‘Omdat ik vooral gefocust ben op de beslissingen van de 

kinesitherapeut, inderdaad niet echt op mijn beslissingen gefocust, ik heb 

voornamelijk op haar gelet.’ 

 

Sommige beslissingen werden door iemand anders genomen en werden daarom 

niet herkend. 

Patiënt 10: ‘De kinesitherapeut geeft die oefeningen omdat die 

voorgeschreven zijn door de arts, hij is tussenpersoon in feite.’  

 

Ook dacht een patiënt dat sommige beslissingen, het maken van de volgende 

afspraak en het regelen van de betaling, niet relevant waren in het kader van dit 

onderzoek of dat ze weinig met de behandeling zelf te maken hadden. 
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Patiënt 14: ‘Dat had ik wel opgeschreven, dat dat toen wel opviel, maar ik 

heb het bewust niet aangehaald omdat ik dacht dat heeft er niets mee te 

maken.’ 

 

Wanneer een beslissing niet uitgesproken werd, maar impliciet gebeurde, 

herkenden men ze niet als een beslissing. 

O: ‘Hoe komt het dat je die niet had herkend?’ 

Patiënt 15: ‘Omdat ik daar niet aan gedacht had.’ 

O: ‘Ze is ook niet uitgesproken, heeft het daarmee te maken?’ 

P: ‘Dan zou ik ze waarschijnlijk wel beseft hebben.’  

 

 

2.1.3. Non-beslissingen 

 

Er waren ook patiënten die, voor sommige onderwerpen die we hen voorlegden, 

zeiden: ‘Nee, dat is geen beslissing voor mij.’ Ook deze onderwerpen zijn terug 

te vinden in tabel vijf. Hieronder gaan we in op enkele van deze onderwerpen en 

de redenen waarom men deze onderwerpen niet als een beslissing beschouwden.  

 

Een onderwerp dat patiënten vaak niet als een beslissing zagen, was het stellen 

van een diagnose. Patiënten zagen dit als een ‘vaststelling’ en niet als een 

beslissing. 

Patiënt 3: ‘Ik weet niet of je dat een beslissing kunt noemen, dat is een 

feit vaststellen. Ik vind dat een feit vaststellen, voor mij persoonlijk.’ 

Patiënt 14: ‘Een beslissing is meer van dan gaan we er ook iets mee doen 

en dit was meer een vaststelling of een bevestiging van elkaars gevoel van 

wat er precies aan de oorzaak ligt. Echt een beslissing vind ik dat precies 

niet.’ 

 

Zoals hogerop te lezen valt, herkenden sommige patiënten het verloop van de 

consultatie niet als een beslissing, hoewel ze dit wel een beslissing vonden. Er 

waren echter ook patiënten die het verloop van de consultatie niet zagen als een 

beslissing. Patiënten vonden dit geen beslissing omdat het ‘de logische gang van 

zaken is’ of ‘een normaal verloop van een behandeling is’.  
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Patiënt 13: ‘Ik vind dit geen beslissing. Ik denk dat dat een, hoe moet ik 

dat zeggen, een normaal verloop van de behandeling.’ 

Patiënt 4: ‘Ja, een beslissing, ik denk dat dat meer de logische gang van 

zaken is dat er eerst gepraat wordt en gevraagd wat er precies het 

probleem is en dan eventueel tests uitvoeren.’ 

 

Sommige zaken waren geen beslissing omdat de beslissing zelf niet tijdens de 

consultatie gebeurde, maar reeds vooraf was gebeurd of later zou gebeuren.  

 Patiënt 15: ‘Dat heeft voor mijn part de specialist beslist. Volgens mij was 

 dat al  beslist voor ik daar aankwam.’ 

 

Ook werd er over sommige onderwerpen gezegd dat het geen beslissing was, 

maar dat het iets anders was.  

Patiënt 15: ‘Ik ga er precies eerder vanuit, een beslissing is iets van we 

kunnen dat doen, we kunnen dat doen en we kunnen dat doen, welk gaan 

we doen? Eventueel voor- en nadelen van de verschillende. Dat kies ik, dat 

is een beslissing voor mijn part. Hier is het meestal geweest van je doet 

best deze oefening en deze oefening. Ik beschouw dat meer als de 

kinesitherapeut die mij advies geeft van die oefeningen doe je best.’ 
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Tabel 5: Onderwerpen van gedetecteerde, niet gedetecteerde en non- 

beslissingen. 

Onderwerp Gedetecteerde 

beslissingen 

Niet 

gedetecteerde 

beslissingen 

Non-

beslissingen 

anamnese  X   

stellen diagnose X X X 

tape  X X X 

frequentie behandeling X X  

informatie X   

krukken X   

medicatie X   

medische beeldvorming X X X 

naar de kinesitherapeut 

gaan 

X   

oefeningen X X  

operatie X   

sporten X X X 

duur behandeling X   

testen  X X  

uitgangshoudingen X   

verloop consultatie X X X 

volgende afspraak X X  

volhouden therapie X  X 

behandelingsdoel  X X 

beperkingen  X  

dragen verband  X  

inhoud behandeling  X  

papieren verzekering  X  

inhoud volgende 

consultaties 

 X X  

betaling  X X 

uitvoeringsmodaliteiten 

(aantal herhalingen en 

uitgangshoudingen) 

 X  

terug sturen dokter   X 

bevragen pijn   X 

modaliteiten thuis 

oefeningen 

  X 

ROM van de mobilisatie 

en testen  

  X 

volgen andere therapie   X 

De kruisjes geven aan onder welke categorieën (gedetecteerde beslissingen, niet 

gedetecteerde beslissingen en non-beslissingen) de onderwerpen benoemd 

werden door de patiënten.  



 

 

44 

2.2. Beslissing en advies 

 

Zoals bleek uit bovenstaande citaten was het voor de patiënten niet altijd even 

duidelijk wat een beslissing nu precies was. Ook werd vaak het woord advies 

vernoemd door de patiënten. De grens tussen een beslissing en een advies was 

niet altijd even duidelijk. Zo maakte een patiënt (P1) zelfs geen onderscheid 

tussen deze twee begrippen. Hieronder gaan we dieper in op de betekenis van 

een beslissing en een advies.  

 

 

2.2.1. Beslissing 

 

Wanneer we vroegen aan de patiënten wat een beslissing was, bleek de 

betekenis ervan niet vast te staan. Zo spraken patiënten zichzelf soms tegen. 

Patiënt 15: ‘Ik ga er precies eerder vanuit, een beslissing is iets van we 

kunnen dat doen, we kunnen dat en we kunnen dat doen, welk gaan we 

doen? Eventueel voor- en nadelen van de verschillende. Dat kies ik nu, dat 

is een beslissing voor mijn part.’ 

Op de vraag welke beslissingen de patiënt herkende, antwoordde hij: 

Patiënt 15: ‘Het enige wat er daar echt beslist is wat met de behandeling 

te maken heeft, is van volgende week gaan we toch nog eens drie keer 

doen en daarna gaan we wat afzwakken naar twee keer. Dat heeft echt 

met de behandeling te maken en dat is echt een beslissing denk ik.’ 

Hoewel de patiënt hier geen verschillende opties kreeg en het dus niet overeen 

kwam met zijn definitie van beslissingen, herkende de patiënt dit toch als een 

beslissing. 

 

Andere patiënten vonden dit een zeer ruim begrip. 

Patiënt 8: ‘Je neemt op een dag zoveel beslissingen dat je er niet meer bij 

stil staat.’ 

Een andere patiënt verwoordde het als volgt:  

 Patiënt 13: ‘Niet alles is een beslissing, er zijn ook logische gevolgen.’  
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Een patiënt (P15) vond het opvolgen van een beslissing niet noodzakelijk om 

toch van een beslissing spreken.  

Patiënt 15: ‘Ja weer hetzelfde hé, dat is een beslissing voor zover je 

er van uit gaat dat ik ga proberen zo goed mogelijk te revalideren. 

Als je goed wil revalideren, moet je die oefeningen veel doen. Het 

verleden heeft geleerd dat ik dat niet zo goed gedaan heb, maar 

misschien is dat wel een beslissing en heb ik die niet opgevolgd.’ 

O: ‘Vervalt de beslissing op het moment dat jij zegt…?’ 

P: ‘Wel daar was ik net over aan het nadenken, als ik ze niet opvolg, 

is het waarschijnlijk nog een beslissing geweest, maar heb ik het 

niet gedaan.’  

 

Aspecten die gelinkt werden aan een beslissing waren: het concrete karakter van 

iets, het dwingend of bindend karakter van iets en het krijgen van opties of 

alternatieven. Wanneer er alternatieven werden aangeboden, hadden de 

patiënten meer het gevoel dat de beslissing bij hen zelf lag, omdat ze effectief 

een keuze moesten maken. Het krijgen van opties of alternatieven was voor 

sommige patiënten belangrijk. 

Patiënt 9: ‘Een letsel kan op verschillende manieren aangepakt worden en 

dan moet je het ook nog als mens gaan bekijken want bepaalde manieren 

werken voor mij niet.’  

Er was echter onenigheid over het voorleggen van opties. Zo gaf patiënt 7 aan 

dat hij het raar zou vinden indien de kinesitherapeut verschillende opties 

voorstelde. Hierdoor zou hij getwijfeld hebben aan de ervaring van de 

kinesitherapeut.  

 O: ‘Hoor ik van jou dat je het vreemd zou vinden als hij jouw verschillende 

 opties had gegeven en jou daarin zou betrekken om daar over te 

 beslissen?’  

 Patiënt 7: ‘Ja sowieso wel natuurlijk é.’ 

 O: ‘Waarom zou je dat vreemd vinden?’  

 P: ‘Wel omdat ik hem niet ervaren genoeg zou vinden, dus dat er dan 

 wel, dat zou gewoon raar zijn. Ik zou het ook vragen hé, van hoe lang doe 

 je dat al…’ 
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2.2.1.1. Proces  

 

Indien we het hebben over wat een beslissing precies is, hebben we het niet 

enkel over de uiteindelijke beslissing maar ook over het proces dat hieraan 

voorafgaat. Binnen dit proces komen betrokkenheid, informatie en een 

persoonlijke aanpak aan bod.  

We vroegen aan de patiënten of zij een onderscheid maakten tussen het proces 

en de uiteindelijk beslissing. Uit hun antwoorden bleek dat patiënten geen 

bewust onderscheid maakten tussen het proces, dat de beslissing voorafgaat, en 

de uiteindelijke beslissing. 

 Patiënt 15: ‘Ja dat is hetzelfde hé, alle denk ik toch.’ 

 Patiënt 11: ‘Dat maakt mij eigenlijk niet uit, nee.’ 

 Patiënt 8: ‘Niet zo bewust nee, nu is dat wel zeer bewust, maar normaal, 

 nee.’ 

Patiënten zeiden dat betrokkenheid/dialoog voor hen belangrijk was en dat het 

zelfs belangrijker was dan wie de uiteindelijke beslissing nam. Dit komt 

bijvoorbeeld duidelijk naar voor in onderstaand gesprek:  

 O: ‘Klopt het dat de dialoog voor jou dan eigenlijk belangrijker is dan wie 

 dan uiteindelijk het laatste woord heeft? En wie dan uiteindelijk de 

 effectieve beslissing neemt?’ 

Patiënt 8: ‘Ja! Ja, want nu ontleed ik dat maar toen op dat moment stond 

ik daar zo totaal niet bij stil, en voor mij was dat gewoon belangrijk, ik 

voelde mij op mijn gemak omdat er effectief dialoog was omdat ik het 

gevoel had dat ze  me uitlegde wat er ging gebeuren omdat ik, ze legde 

het ook uit hé en ook toen dat ze min of meer wist wat het was, dat, legde 

ze het ook nog eens uit, ze probeerde met een metafoor om het echt 

verstaanbaar te maken, wat ik ook belangrijk vond…’  

Op de vraag of een patiënt zich betrokken kon voelen tijdens de consultatie 

indien de therapeut de beslissing nam, kwam als antwoord naar voor dat dit 

mogelijk was.  

Patiënt 9: ‘Neen, ik denk dat ik mij toch wel kan betrokken voelen bij de, 

bij heel de situatie, bij heel de behandeling tijdens de praktijk sessie. Ja, ik 
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kan mijn zeggenschap doen omtrent mijn doelen, mijn letsel, mijn 

gewaarwordingen.’  

Zaken die ervoor zorgden dat de patiënten zich meer betrokken voelden bij de 

behandeling waren bijvoorbeeld: het uitwisselen van informatie (bijvoorbeeld 

over hun mening, doelen, letsel, haalbaarheid, persoonlijke beleving en 

gewaarwordingen) en het feit dat men luisterde naar de patiënten. 

 O: ‘Moest de therapeut die informatie een stuk achtergehouden hebben, 

 dan zou je je minder comfortabel gevoeld hebben bij de beslissing die hij 

 nam?’ 

 Patiënt 6: ‘Ja, dan voel je je minder betrokken daarbij.’ 

Zoals hierboven reeds blijkt, was informatie belangrijk voor de patiënten. 

Patiënten vermeldden dat ze informatie belangrijk en interessant vonden. Zowel 

het ontvangen van informatie als het zelf kunnen meedelen van informatie 

werden vernoemd door de patiënten. Zo gaven patiënten aan dat ze belang 

hechtten aan het feit dat ze zelf hun verhaal konden doen en dat er naar hen 

geluisterd werd. 

 Patiënt 9: ‘Ik heb graag veel informatie en hoe meer ik die krijg, hoe meer 

 dat ik  weet.’  

 Patiënt 7: ‘Ik vind hoe meer informatie dat ik kan krijgen, hoe beter.’ 

 Patiënt 9: ‘Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat als ik bij iemand 

 kom, die heel goed probeert zijn diagnose te stellen van wat is er aan 

 de hand, wie ben jij, wat heb jij al gedaan in je leven, dat hij voldoende 

 achtergrond heeft, dat hij mij als persoon, op sportief vlak dan en wat 

 letsels betreft, probeert goed te doorgronden. Misschien ook wel dat hij 

 weet hoe belangrijk sport voor mij is,  vandaar dat ik heel hard de nadruk 

 leg van kijk, sport is mijn ding, dus neem mij dat alsjeblieft niet af. En bij 

 veel van die mensen gaat het soms nogal heel vlug, heb ik het gevoel van 

 wordt er effectief wel goed geluisterd naar u en als ik buiten sta, weet die 

 persoon nu in welke mate sport voor mij belangrijk is…’ 

Indien de kinesitherapeut informatie gaf aan de patiënt, was het voor de patiënt 

makkelijker om in te stemmen met een beslissing van de kinesitherapeut. Zo 
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gaven sommige patiënten aan dat ze een meer geruststellend gevoel hadden 

indien de kinesitherapeut hen informatie gaf.  

 Patiënt 6: ‘Ik vind het altijd goed als je uitleg krijgt waarom dat zo is en 

 dat hij doet, ik heb hier ook ergens geschreven: uitleg over wat hij gaat 

 doen, ik ga nu dit doen. En dat vind ik, geeft een gerust gevoel om je dan 

 te schikken in de beslissing van iemand. Ik vind het altijd makkelijker om 

 te weten wat doet die precies, zeker als het om medische dingen gaat. 

 Dan voel je je voor een stuk toch geruster daarin als je weet wat er 

 gedaan wordt met je been of arm of wat dan ook. Dat maakt het 

 makkelijker om met de beslissing of in de beslissing mee te gaan of te 

 schikken dan dat die gewoon uitgevoerd wordt.’  

 Patiënt 13: ‘Dus dat zijn dingen die ik niet weet en die zij wel weet en ik 

 voelde die pijn, die pijn is nu weg maar ik voelde die pijn en ik was bang, 

 dus door daar over te praten was ik weer gerustgesteld.’ 

Patiënten gaven aan dat ze zelf naar die informatie vroegen of zouden gevraagd 

hebben indien dit nodig was. 

 Patiënt 6: ‘Ze moeten nu niet voor alles, we gaan dit doen en dat, maar zo 

 bij belangrijke dingen dat ik nog eens uitleg gekregen heb wat is er precies 

 mis, dat vind ik wel goed. Als er echt iets is van daar wil ik meer over 

 weten, dan vraag ik het, en dan beslis ik om te zeggen ik wil nog meer 

 info hebben die ik dan ook krijg…’ 

 Patiënt 3: ’Ik heb hem gevraagd ook, en hij heeft dat dan mooi uitgelegd, 

 wat het verschil is tussen Sudeck en wat ik heb. En hij heeft dat mooi 

 uitgelegd, dat zijn dingen die mij interesseren en ik vraag dat dan gewoon 

 en ik krijg die uitleg dan ook ja.’ 

Naast informatie, was ook een persoonlijke aanpak belangrijk voor de patiënt. 

Dit kwam bijvoorbeeld duidelijk ter sprake wanneer het ging over de keuze van 

oefeningen in de oefentherapie: 

Patiënt 9: ‘Nu het blijft een beetje theoretisch, gewoon luisteren van kijk ik 

heb vier oefeningen voor u, de vier basis oefeningen, het klinkt voor mij een 

beetje heel wijd gespreid en niet specifiek gericht naar mezelf toe. Ik denk 
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dat iemand die voetbalt of volleybalt met een schouder probleem, dat die 

dezelfde oefeningen zou krijgen.’ 

Patiënt 6: ‘Ik heb ook een brief afgegeven waar dat ik vanuit ga en hoop 

dat ze hem hebben gelezen, en dat ze werkelijk hebben gelezen wat er 

gebeurd is aan mijn schouder en dat ze niet globaal kijken voor iedereen die 

daar komt met een schouder operatie, tenslotte het is bij iedereen toch een 

beetje anders.’ 

 

 

2.2.2. Advies 

 

Nu we dieper zijn ingegaan op wat een beslissing is, gaan we even ons licht 

werpen op wat nu precies wordt bedoeld met een advies.  

Bij het begrip advies hoorden we vaak de termen ‘richtlijnen’ en ‘raad’ 

terugkomen. Advies werd eerder aangehaald wanneer de kinesitherapeut dingen 

terloops zei en niet echt expliciet maakte, bijvoorbeeld wanneer de 

kinesitherapeut zei dat het belangrijk was om op je houding te letten. Wanneer 

de kinesitherapeut antwoordde op de vragen van de patiënt zagen patiënten dit 

soms ook als een advies. Wanneer patiënten bijvoorbeeld vroegen of ze mochten 

sporten, zag men het antwoord niet altijd als een beslissing, maar eerder als 

advies. Al was dit voor sommige patiënten wel anders en was het ja of nee 

antwoord van de kinesitherapeut wel degelijk een beslissing. Volgens patiënt 5 

werd er bij een advies meer ruimte gelaten door de kinesitherapeut.  

Patiënt 5: ‘Voor de osteopaat heeft hij gezegd, nee wij gaan dat 

behandelen. Advies zou zijn, kijk ik ben geen specialist, maar ik denk dat 

we je zonder osteopaat gaan kunnen helpen. Maar uiteindelijk als je je niet 

zo goed voelt, mag je natuurlijk ook de osteopaat proberen. Dat zou een 

advies zijn.’ 

Patiënt 5: ‘Ook qua medicatie heeft hij gezegd, heb je er thuis, ik zou dat 

3 à 4 dagen pakken. Hij heeft niet gezegd, begin met een dag of twee en 

als de pijn weg is, stop, je moet het zelf voelen. Dat heeft hij niet gezegd.’ 

 

Het verschil tussen een beslissing en een advies zat volgens een patiënt (P10) in 

de eigen mogelijkheden. Wanneer de patiënt iets aangereikt kreeg van 
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oplossingen dat paste binnen de mogelijkheden, was het een beslissing. Wanneer 

de oplossing niet mogelijk bleek, mocht de patiënt er van afwijken en was het 

een advies geweest. 

O: ‘Wat voor verschil maakt dat voor u, een beslissing of een advies? Waar 

leg jij de grens?’ 

Patiënt 10: ‘Tussen mogelijkheden in feite, wat je zelf ervaart van 

mogelijkheden. Dat is het verschil, tussen als ze iets vragen wat mogelijk 

is of iets vragen wat moeilijk of onmogelijk is. Dat daar wel een verschil 

zit.’ 

 

 

2.3. Beslissingsvoorkeur 

 

Nu we reeds hebben besproken welke beslissingen patiënten wel en niet 

herkenden en wat een beslissing precies is, gaan we dieper in op de 

beslissingsvoorkeur van de patiënt. Met de beslissingsvoorkeur bedoelen we wie 

er volgens de patiënt de beslissing moet nemen (hijzelf, de therapeut, of hijzelf 

samen met de therapeut). De beslissingsvoorkeur zullen we bespreken aan de 

hand van de CPS, afgenomen voor de eerste consultatie en tijdens het interview. 

Daarna zullen we dieper ingaan op wie de beslissingen nam tijdens de 

opgenomen consultatie.  

 

 

2.3.1. Control Preference Scale 

 

2.3.1.1. Optie keuze CPS 

 

In onderstaande tabel worden de beslissingsvoorkeuren, gemeten aan de hand 

van de CPS, weergegeven. 

 

 

 

 



 

 

51 

Tabel 6: Resultaten van de Control Preference Scale. 

Patiënt Keuze voor de eerste 

behandeling 

Keuze tijdens het 

interview  

patiënt 1 therapeut beslist therapeut beslist 

patiënt 2 therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 3 therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 4 samen beslissen  therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 5 samen beslissen  zelf beslissen na de mening 

van mijn therapeut te 

hebben gehoord 

patiënt 6 therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 7 samen beslissen  samen beslissen  

patiënt 8 samen beslissen  samen beslissen  

patiënt 9 samen beslissen  therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 10 samen beslissen  zelf beslissen na de mening 

van mijn therapeut te 

hebben gehoord 

patiënt 11 zelf beslissen na de mening 

van mijn therapeut te 

hebben gehoord 

samen beslissen  

patiënt 12 samen beslissen  therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord  

patiënt 13 samen beslissen  therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

patiënt 14 therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord  

therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord  

patiënt 15 therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord  

therapeut beslist na mijn 

mening te hebben gehoord 

Bij patiënten die in het vet staan weergegeven, zien we dat de 

beslissingsvoorkeuren inconsistent zijn. 
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Er zijn zeven patiënten die tijdens het interview een andere optie kozen dan deze 

die ze gekozen hadden voor de behandeling. Eén patiënt die oorspronkelijk koos 

om zelf te beslissen na de mening van zijn therapeut te hebben gehoord, koos 

later om samen met de therapeut te beslissen. Alle andere veranderingen die 

zich voor deden, waren bij patiënten die eerst kozen om samen met de therapeut 

te beslissen. Zes van de acht patiënten die aanvankelijk samen met de therapeut 

wilden beslissen, kozen tijdens het interview voor een andere optie. Twee 

patiënten gaven aan zelf te willen beslissen na de mening van de therapeut te 

hebben gehoord. Vier van de patiënten gaven aan dat ze wilden dat de therapeut 

besliste na hun mening te hebben gehoord.  

De reden van deze inconsistentie lag volgens enkele patiënten in het feit dat de 

opties in dezelfde aard lagen en erg gelijklopend waren.  

Patiënt 11: ‘De beslissing graag zelf nemen na de mening of graag samen? 

Wacht ze, graag zelf nemen na de mening of input van mijn therapeut te 

hebben gehoord. Ik vind dat eigenlijk zo beetje in dezelfde aard liggen’.  

Patiënt 5, die oorspronkelijk samen met de therapeut wou beslissen, gaf tijdens 

het interview aan liever zelf te beslissen na de mening van de therapeut te 

hebben gehoord. 

Patiënt 5: ‘Waarschijnlijk omdat ik teleurgesteld was van de communicatie. 

En het feit dat, ik weet nog, ik ben naar huis gegaan en ik heb gedacht, 

het is toch straf dat ik al die vragen heb moeten stellen. En ja dus in mijn 

hoofd was het meer van ik heb meer de leiding gehad dan hem. Dus ja 

waarschijnlijk daarom’.  

Een andere reden die werd aangehaald was het feit dat de kinesitherapeut de 

patiënt in het begin nog niet goed kende en dat de relatie veranderde naarmate 

de therapie werd verder gezet.  

 O: ‘Hoe komt het dat je, dat je tussen die twee zowat schippert eigenlijk?’ 

Patiënt 1: ’Ja omdat je misschien elkaar nog niet zo goed kent en rapper, 

op den duur het vertrouwen neemt.’ 

Ook het onderwerp waarover men een beslissing nam, speelde een rol in de 

beslissingsvoorkeur. Zo twijfelde patiënt 8 tussen ‘zelf beslissen na de mening 

van mijn therapeut te hebben gehoord’ en ‘samen met mijn therapeut beslissen’.  
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Patiënt 8: ‘Ik was alleen tussen die twee aan het twijfelen want inderdaad, 

als ik die informatie zou hebben. Ik denk dat ik meer dat bovenste (zelf 

beslissen na de mening van mijn therapeut te hebben gehoord) zou kiezen 

moest het over zwaardere dingen gaan, in de zin van stel nu dat ze 

zeggen van ja je zit wel met een probleem en je kunt het oplossen door 

kinesitherapie of je kunt geopereerd worden, ik zeg nu maar iets, dan zou 

ik wel zo, ik bedoel dat zou mijn beslissing zijn en dan zou die ook al zou 

er nog advies worden gegeven voor mij, ik zou het waarschijnlijk wel 

doen, maar het zou wel mijn beslissing zijn. Terwijl ik inderdaad, ja ik 

weet het niet.’ 

Wanneer we aan de patiënten vroegen of er onderwerpen waren waarover ze 

niet of wel mee wilden beslissen, waren er een aantal patiënten die de 

beslissingen volledig over lieten aan de kinesitherapeut. 

Patiënt 15: ‘Ik denk dat het grootste deel van die dingen zijn waar ik zeg 

de kinesitherapeut weet hoe dat moet.’ 

Een onderwerp waarover de patiënten niet wilden mee beslissen was de 

behandeling zelf. Volgens hen heeft de kinesitherapeut daarover de juiste 

medische kennis en kon de patiënt deze beslissing dus niet nemen. 

Patiënt 3: ‘De kinesitherapeut beslist de therapie, ik beslis daar niets in, 

juist de praktische kant.’ 

Onderwerpen waarover de patiënten wel wilden mee beslissen waren 

bijvoorbeeld: volgende afspraak, sporten, hoeveel keer in de week er geoefend 

moest worden en medicatie gebruik. Al was dit nog verschillend van patiënt tot 

patiënt. 

Patiënt 6: ‘Het is een beetje dat puur medische over methodes van 

behandelingen, welke oefeningen of stel dat ik medicatie moet nemen, dan 

zou ik het echt aan de kinesitherapeut overlaten.’ 

Patiënt 5: ‘Ja medicatie dat wil ik mee beslissen, zeker en vast.’ 
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2.3.1.2. Verantwoording keuze 

 

Nu we weten welke opties de patiënten kozen, kunnen we ons afvragen waarom 

de voorkeur van de patiënten uitging naar die specifieke optie. Hieronder geven 

we een antwoord op deze vraag.  

 

De redenen waarom patiënten wilden dat de therapeut besliste na hun mening te 

hebben gehoord waren bijvoorbeeld: de kennis en expertise van de 

kinesitherapeut; het vertrouwen in de kinesitherapeut; de mogelijkheid tot 

overleg; het feit dat ze hun verhaal en informatie wilden meedelen en gehoord 

wilden worden; het feit dat ze inspraak wilden want het ging tenslotte over hun 

lichaam en gezondheid; ze wilden informatie krijgen; ze wilden niet dat er 

zomaar iets boven hun hoofd werd beslist.  

Patiënt 15: ‘Ik ga er altijd vanuit dat de therapeut er het meeste verstand 

van heeft en dat die de eindbeslissing heeft, maar ik heb wel graag dat ik 

mijn gedacht kan vertellen.’ 

Patiënt 14: ‘Je vertrouwt op de kundigheid en de ervaring’… ‘Zij moet ook 

specifiek weten van waar voel jij dat nu, in je bil of in je been of tot in je 

teen. Dat helpt voor haar ook om de juiste beslissing te nemen, terwijl als 

je zegt de therapeut beslist alleen, zonder verdere info van de patiënt dan 

ga je denk ik toch ook wel verkeerde beslissingen nemen omdat je zelf ook 

niet voelt wat de persoon in kwestie voelt.’ 

Patiënt 9: ‘De samenwerking, het gaat nog altijd over mijn eigen lichaam en 

ik ben niet zo graag afhankelijk van iemand. Volledig afhankelijk zonder dat 

ik er iets van weet, ik heb er graag ook inspraak in en uiteindelijk, het gaat 

over mijn lichaam, mijn letsels en mijn gezondheid, staat eigenlijk nog altijd 

op de hoogste voet voor mezelf, dus, waarom zou ik daar iemand volledig, 

iemand blindelings in gaan volgen die een beslissing voor mij neemt, dus ik 

wil inspraak hebben. Anderzijds ook niet de andere kant dat ik zelf ga 

beslissen want dan ga ik op zoek, zelf op zoek op internet of te rade bij 

mensen van kijk, ik heb dat, maar op internet staat er veel informatie, 

welke is relevant? Welke zijn echt goed ook? En voor iemand werkt dat, 

voor mij zal dat niet werken en omgekeerd.’ 
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O: ’Waarom kies je die er uit’?  

Patiënt 2: ‘Je bent met twee personen, dus kan je overleggen. Als je nu 

zegt, je mag dat doen en dat doen en ik zeg ik kan dat al, ik zeg zomaar 

iets. Dat is toch iets dat je kan overleggen.’ 

Patiënt 3 (medisch secretaresse van beroep), die ook koos dat de therapeut 

moest beslissen na haar mening te hebben gehoord, vond het nog altijd de taak 

van de zorgverstrekker om de (meeste) medische beslissingen te nemen. Ze gaf 

aan dat de mensen tegenwoordig bij de arts komen met hun informatie die ze 

hebben gevonden op internet en de onderzoeken die ze wensen. 

Patiënt 3: ‘Tegenwoordig worden die rollen omgekeerd, ik heb lang in een 

huisartsen praktijk gewerkt en dat is niet meer te doen. De mensen zijn, 

zoals het nu gaat, dat zal zo niet voort kunnen. Ik ben daar volop van 

overtuigd, dat kost bakken van geld allemaal aan de maatschappij ook, de 

mensen doen maar en dat kan niet’. 

 

‘Samen met de therapeut beslissen’ werd gekozen door de patiënten om de 

volgende redenen: gebrek aan eigen kennis; wens om betrokken te worden en 

informatie uit te wisselen; ervaring, expertise en kennis van de kinesitherapeut; 

onwil om zomaar iets opgelegd te worden; luisteren van de kinesitherapeut. 

 Patiënt 8: ‘Ik heb liever dat we samen iets beslissen want uiteindelijk, ik 

 heb geen kennis over. Dat is ook de reden dat ik bij kinesitherapeut x ga, 

 moest ik het zelf weten of moest ik het zelf kunnen doen dan was het geen 

 probleem natuurlijk. Maar juist daarom, ik denk dat ik eerder afga op haar 

 beslissingen, of de dingen dat zij voorstelt, maar ik vind het wel belangrijk 

 dat je het gevoel hebt dat je mee betrokken wordt in die beslissing. In die 

 zin van dat er effectief, dat moet niet  constant hé, ‘gaat dat voor u’ of zo 

 maar dat er inderdaad praktisch ook wel voor de afspreek dagen dan 

 bijvoorbeeld. En niet alleen dit maar ook dat ze te  kennen geeft wat er 

 gebeurt en wat ze gaat doen, en dat ze dan ook eens vraagt of het al beter 

 is. Dat je het gevoel hebt dat je er inderdaad, als je iets zou zeggen of iets 

 zou vragen dat er inderdaad een antwoord komt of dat er geluisterd wordt 

 naar u.’ 
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 Patiënt 8: ‘Er tussen (ze bedoelt hiermee samen beslissen) is voor mij 

 gewoon de ideale situatie omdat effectief zij biedt haar expertise aan, jij 

 neemt ervan wat je nodig hebt voor u zelf, en daartussen probeer je een 

 gemeenschappelijke grond te vinden om de sessies verder te laten 

 verlopen. Ik  heb tenminste het gevoel dat er naar u wordt geluisterd.’ 

 Patiënt 7: ‘Ik heb niet gezegd van ‘therapeut beslist na mijn mening te 

 hebben gehoord’ omdat ik dan eerder vind dat die keuze, hoe moet ik het 

 zeggen, is minder gedeeld, het is meer opgelegd. En ik vind dat dat niet 

 echt nodig is. Iets opleggen is voor mensen onder de 18 jaar bij wijze van 

 spreken. Je bent volwassen genoeg om zelf je keuze te maken hé.’ 

 

 

2.3.1.3. Betekenis keuzemogelijkheden 

 

Het verschil tussen de opties bleek voor vele patiënten niet zo duidelijk te zijn, 

evenmin was de betekenis van ‘samen beslissen’ duidelijk.  

Patiënt 5: ‘Wacht ze, graag zelf nemen na de mening of input van mijn 

therapeut te hebben gehoord. Ik vind dat eigenlijk zo beetje in dezelfde 

aard liggen.’ 

Patiënt 8: ‘Het is inderdaad voor mij zeer moeilijk die grens te zoeken van is 

het nu samen beslist of niet, want het is zeer moeilijk.’  

Een patiënt gaf aan dat ‘iets samen beslissen’ voor hem eerder een gradueel 

karakter had.  

Patiënt 15: ‘Das heel vaag hé, ik vind niet, dat is niet zo’n ja/nee vraag, 

dat is zo meer en minder samen beslissen volgens mij.’ 

Wat nu precies ‘samen beslissen’ betekende, was voor veel patiënten 

verschillend. Sommigen zagen een beslissing als samen genomen indien er 

dialoog en informatie-uitwisseling was, indien de patiënt betrokken werd of 

indien er geluisterd werd.  

Patiënt 8: ‘Als je voelt dat je betrokken bent, want dan maakt het 

uiteindelijk niet. Betrokkenheid voor mij maakt dat ik iemand vertrouw, 

maakt dat ik zijn beslissingen ook, dat ik daar op voort ga gaan. En ik heb 
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dan ook niet zo het gevoel dat die beslissing alleen door haar is genomen, 

ik heb dan het gevoel dat we die samen genomen hebben. Omdat ik 

betrokken ben, niet, zij heeft nog wel de beslissing gemaakt maar ik heb 

wel het gevoel van…. Uiteindelijk het resultaat is dat we samen op iets 

gekomen zijn, een oplossing voor het probleem. Dat is gewoon ook 

intuïtief ook hé, dat is gewoon omdat je betrokken bent, het wordt 

uitgelegd, ze vraagt het, ze vereist ook van voer het goed uit.’ 

 Patiënt 3: ‘Dan is dat ook een beslissing van samen, ik zeg: ‘dit is te ver, 

 we gaan dat niet doen’. Dan is dat wel, ik zeg dan dat dat er over is en hij 

 luistert dan naar mij, dat is communicatie hé.’ 

Patiënt 1 zag de opvolging van een beslissing, die was genomen door de 

kinesitherapeut, als een beslissing die samen was genomen indien hij achteraf 

feedback kon geven.  

 Patiënt 1: ‘Zij stelt het voor en ik volg het op.’ 

 O: ‘En maakt dat jij het opvolgt, gelijk het is beslist, dat je samen beslist 

 hebt?’ 

 P: ‘Ik heb gezegd, ik ga het proberen.’ 

 O: ‘Ja, en wordt dat voor jou samen beslissen?’ 

 P: ‘Ja! En ook als ik het gevoel heb dat ik daar bijvoorbeeld niet beter bij 

 ben, dan ga ik dat de volgende keer zeggen.’ 

Een andere patiënt zag een beslissing als samen genomen indien de 

kinesitherapeut haar opties aanbood en haar sturing gaf, maar zij zelf de 

uiteindelijke beslissing nam.  

 Patiënt 5: ‘Ik zou graag horen van, iets duidelijk zodat ik de indruk heb 

 van hij weet precies wat er aan de hand is. Hij geeft me een hele uitleg, 

 van hier is je probleem dus we gaan dat zo behandelen, voor dat, nu 

 kunnen we ofwel zo of zo doen, maar ik denk dat we best zo doen omdat… 

 Dus toch een keus si tu veux, en niet van… En dus ja, als ik dat zo hoor, 

 ga ik de beslissing nemen van de dokter heeft gelijk en ik ga het zo doen. 

 Maar als ik het anders formuleer dan ga ik  zeggen ik weet het niet.’ 

 O: ‘De situatie die je nu geschetst hebt, zoals je het zou willen doen, is dat

 dan wat je bedoelt met samen beslissen, wat je toen hebt aangeduid?’ 

 P: ‘Ja.’ 
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Ook de eindbeslissing werd vernoemd als indicatie of iets samen werd beslist.   

 Patiënt 12: ‘Dat (‘samen beslissen’) het hier echt collectief beslist wordt, 

 en hier (‘therapeut beslist na mijn mening te hebben gehoord’) één 

 iemand dat het beste voorstelt na mijn mening gevraagd te hebben.’ 

 Patiënt 4: ‘Ik vind dat ze (keuze ‘therapeut beslist na mijn beslissing te 

 hebben gehoord’ en ‘samen beslissen’) op zich al behoorlijk dicht hangen, 

 het is zo dat ze alle twee willen samen de beslissing nemen. Maar bij dat,

 ofwel is het dan eigenlijk voornamelijk de therapeut dat dan de 

 eindbeslissing neemt maar hier is het dan eerder overleg.’ 

We vroegen aan patiënt 4 of hij het verschil dan eens kon uitleggen tussen de 

eindbeslissing en wat er daarvoor gebeurde.  

 O: ‘Kun je dat eens uitleggen? Waarom maak je dat onderscheid 

 (eindbeslissing en wat ervoor gebeurde)?’  

 Patiënt 4: ‘Euh, ja , geen idee.’  

 O: ‘Heb je dat ergens gezien in de consultatie dat daar een verschil  is?’  

 P: ‘Niet echt, nee.’  

 

 

2.3.1.4. Bevragen voorkeursrol patiënt  

 

We vroegen de patiënten tijdens het interview of de kinesitherapeuten op de 

hoogte zouden moeten zijn over de mate waarin de patiënten mee willen 

beslissen. De meningen hierover waren verdeeld. Sommige patiënten vonden het 

nuttig of interessant voor de kinesitherapeut, terwijl anderen het in hun geval 

onnodig vonden, maar wel aangaven dat het misschien wel goed zou zijn voor 

andere mensen.  

Patiënt 6: ‘Ik denk dat dat altijd interessant is voor de therapeut om dat te 

 weten. Want stel nu dat je iemand hebt die zegt ‘ik wil mijn behandeling 

zoals hier (wijst keuze aan: zelf beslissen) zelf nemen’. Ik denk dat het 

toch interessant is voor de therapeut zelf dan om te weten dat er mensen 

 zijn die zeggen: ik moet je uitleg hier niet hebben want ik beslis zelf.’ 

 Patiënt 13: ‘Ja, dat vind ik wel.’ 
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 Patiënt 7: ‘Voor mij persoonlijk niet direct, maar misschien wel voor 

 andere mensen…’ 

 

Op de vraag of de kinesitherapeuten dit expliciet aan de patiënten moeten 

vragen, kwam geen eenduidig antwoord naar voor. Sommige patiënten vonden 

dat dit expliciet door de kinesitherapeut zou moeten worden bevraagd, anderen 

vonden dat dit onnodig was. Ze vonden dat dit eerder impliciet moest gebeuren 

en dat de kinesitherapeut dit moest aanvoelen. 

Patiënt 13: ‘Ja, dat vind ik wel.’ 

Patiënt 4: ‘Misschien zou dat wel moeten gevraagd worden zodat de 

patiënt eventueel kan overwegen tussen de verschillende opties.’ 

Patiënt 8: ‘Dat zou wel handig zijn denk ik, maar om dat nu effectief te 

bevragen in de zin van... Ik denk dat dat ook een stuk is aan de relatie 

therapeut-patiënt, dat dat duidelijk wordt over de tijd. Ik denk dat de 

therapeut een beetje intuïtief dat moet kunnen aanvoelen. Ik denk niet dat 

dat expliciet moet gevraagd worden, nu dat kan hé vind ik persoonlijk. Ik 

zou dat ook niet erg vinden, moest de therapeut mij gevraagd hebben van 

kijk, heb je graag dat ik kordaat zeg wat er moet , of dat ik gewoon zeg 

wat er moet gebeuren, of wil je daar liever over praten?’  

Eén patiënt gaf aan dat hij het raar zou vinden indien dit expliciet bevraagd zou 

worden en vindt dat het eerder impliciet moet gebeuren. 

Patiënt 14: ‘Ja ik zou dat toch precies een beetje raar vinden, dus 

 impliciet.’ 

 

 

2.3.2. De consultatie  

 

Nu we de beslissingsvoorkeur van de patiënt hebben besproken aan de hand van 

de CPS, gaan we het hebben over de beslissingen die genomen zijn tijdens de 

opgenomen consultatie. Meer specifiek over wie deze beslissingen nam, of dit 

overeenkwam met de keuze van de CPS en hoe de patiënt dit beleefde.  
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2.3.2.1. Wie nam de beslissingen 

    

Wanneer we het hebben over wie de beslissingen nam, komen vier 

mogelijkheden aan bod namelijk: de therapeut (hierbij wijken we even uit naar 

de opvolging van de beslissing door de patiënt), samen, de patiënt, een derde.  

Vaak vonden de patiënten dat de therapeut de beslissingen nam tijdens de 

consultatie.  

Patiënt 15: ‘Meestal was het wel de kinesitherapeut die uiteindelijk de 

beslissing genomen heeft. 

Patiënt 10: ‘Ik denk dat de kinesitherapeut ze hoofdzakelijk alleen 

genomen heeft, dat er weinig inspraak is geweest.’ 

Patiënt 12: ‘In deze consultatie was het heel eenzijdig, het was de 

kinesitherapeut zelf dat de beslissingen nam.’ 

Hoewel patiënten vaak aangaven dat de kinesitherapeut de beslissing nam, was 

dit toch genuanceerder. Wanneer het bijvoorbeeld ging over oefeningen, zeiden 

de patiënten dat de therapeut besliste dat er oefeningen moesten gedaan 

worden. Maar ze voegden er aan toe dat je natuurlijk zelf beslist of je deze 

oefeningen thuis uitvoert. Bijgevolg waren de beslissingen, genomen in de 

therapie, niet per se bindend volgens de patiënten.  

Patiënt 15: ‘Achteraf kom ik naar huis en dan doe ik toch mijn eigen 

goesting.’ 

Patiënt 10: ‘Uiteindelijk ga jij toch thuis beslissen of dat je ze gaat doen of 

 niet.’ 

Patiënt 8: ‘Daarna is de beslissing een beetje gewijzigd, niet om het niet te 

doen maar om de praktische uitvoering.’ 

Patiënt 7: ‘De eindbeslissing valt voor mij vaak buiten de therapie. Omdat 

ik iemand ben die niet op het eerste moment direct gaat beslissen, ik wil 

er eerst eens over nadenken.’ 

Voornamelijk de haalbaarheid van een beslissing bleek een bepalende factor te 

zijn voor het al dan niet opvolgen van de beslissing. Wanneer het ging over 

beslissingen die betrekking hadden op bijvoorbeeld thuisoefeningen, maakten 
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patiënten snel de redenering of dit haalbaar was voor hen. Wanneer de 

beslissingen haalbaar leken voor hen, stemden ze ermee in, ook al werd de 

beslissing genomen door de therapeut terwijl de patiënt een andere voorkeur 

had. De patiënten zeiden ook dat, moest een beslissing niet haalbaar of 

realistisch zijn geweest voor hen, ze dit aan de kinesitherapeut kenbaar zouden 

maken.  

Patiënt 3: ‘Als dat praktisch niet in te vullen is, dan gaat dat niet. 

 O: ‘En zou je dat zeggen dan op dat moment?’ 

 P: ‘Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen dat is heel lief jongen, dat je mij dat wilt 

laten doen, maar dat gaat niet.’ 

Patiënt 2: ‘Moest ik er niet mee akkoord zijn, zou ik wel iets gezegd 

hebben. Zou ik gezegd hebben, dat kan niet of is onmogelijk.’ 

Ook de factor tijd, het karakter van de patiënt en pijn speelden hierin een rol.  

O: ‘Is het nu gelukt om je oefeningen te doen?’ 

Patiënt 10: ‘Nee, ik had te veel last. Na die sessie dat ik bij hem gedaan 

heb, ben ik twee dagen van de kaart geweest en dan had ik in feite ook al 

die oefeningen moeten doen ondertussen.’ 

O: ‘En achteraf de tweede keer nadat je gezegd had dat je zoveel last had, 

heeft hij de oefeningen dan aangepast ofzo?’ 

P: ‘Nee, want hij is blijven zeggen dat dat de basisoefeningen waren, de 

lichtste oefeningen. Uiteindelijk ben ik dan terug naar de pijnkliniek 

gegaan en die heeft gezegd van we gaan ermee stoppen want de 

bedoeling is om u actiever te maken, maar niet om dan twee à drie dagen 

niets meer te kunnen doen. Kon zelf mijn boodschappen niet meer doen 

op dat moment.’ 

Ook de ernst van de aandoening werd in overweging genomen. Zo zeiden 

patiënten dat ze hun oefeningen niet vergaten te doen wanneer ze veel last 

hadden. Ging het beter met hen, werden de oefeningen vergeten. De patiënten 

gaven wel aan dat ze de therapeut ook vertelden dat ze er niet in slaagden om 

de beslissing op te volgen.  

 

In deze consultaties werden enkele beslissingen samen genomen, voornamelijk 

deze over de volgende afspraak. Ook het krijgen van oefeningen werd soms 
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gezien als een beslissing die samen werd genomen. Bij deze beslissing was er 

steeds een wisselwerking tussen therapeut en patiënt, deze laatste vonden dan 

ook vaak dat deze beslissing samen werd genomen. Wanneer we echter dieper 

ingingen op deze beslissingen, bleek vaak dat deze beslissingen toch niet samen 

waren genomen, maar dat het eigenlijk twee beslissingen waren.  

Patiënt 7: ‘Van dat oefenprogramma vind ik dat meer een soort overleg, 

samen beslissen… Dus de kinesitherapeut beslist om die oefening te doen 

en ik beslis dan om te zeggen, oké dat is goed ik ga die oefening doen. 

Dus eigenlijk is dat misschien niet echt samen, maar twee beslissingen. De 

kinesitherapeut neemt de eerste en ik zeg ik ga mee in jouw beslissing.’ 

 

De beslissingen genomen door de patiënt zelf waren beperkt. Het geven van 

informatie aan de kinesitherapeut is de enige beslissing die de patiënt alleen 

nam. Al was het ook wel zo dat in deze consultaties de situatie dat de patiënt 

meerdere gelijkwaardige opties kreeg, zich niet heeft voorgedaan.  

Er was één patiënt (P5) die voor zichzelf duidelijk beslissingen nam. Wanneer de 

kinesitherapeut bijvoorbeeld zei: ‘We gaan kijken voor een nieuwe afspraak’, 

maakte zij voor zichzelf de afweging, ‘Ik voel dat het nodig is dus ik wil een 

nieuwe afspraak’. Deze beslissing was niet te horen tijdens de consultatie, maar 

de patiënt nam deze in haar hoofd. Tijdens de consultatie leek het alsof de 

kinesitherapeut daar de beslissing nam, maar eigenlijk overwoog de patiënt de 

beslissing achteraf opnieuw en bekeek ze of ze de beslissing effectief zo 

uitvoerde. Bij deze patiënt gebeurden er meerdere beslissingen op deze manier. 

Patiënt 5: ‘Ik heb gevraagd moet ik naar de osteopaat gaan? Hij heeft 

gezegd nee we gaan het zo aanpakken en ik heb in mijn hoofd gedacht ik 

denk dat dit een goede beslissing is. Dus ben ik niet meer naar de 

osteopaat geweest.’ 

Patiënt 5: ‘Hetzelfde met de medicatie, hij had gezegd drie of vier dagen 

en ik heb ze twee dagen gepakt en dan niet meer.’ 

 

Sommige beslissingen werden ook genomen door iemand anders, met name 

door de arts. 

 Patiënt 15: ‘Dat heeft voor mijn part de specialist beslist.’ 
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2.3.2.2. Overeenkomst CPS 

 

Tijdens het interview kwamen de onderzoekers samen met de patiënt soms tot 

de constatatie dat de manier waarop de beslissingen waren genomen niet 

strookte met de beslissingsvoorkeur van de patiënt.  

 O: ‘En daarstraks hadden we gezegd dat hier wel een aantal beslissingen 

 zijn genomen door de therapeut alleen.’ 

 Patiënt 10: ‘Ja.’ 

 O: ‘Dat komt dan niet echt overeen, voelt u daar wrevel in.’ 

 P: ‘Neen.’ 

 O: ‘Je hebt een aantal beslissingen daarjuist opgenoemd die de therapeut 

 alleen heeft genomen, of die je effectief zo hebt aangevoeld?’ 

 Patiënt 8: ‘Ja, ja.’ 

 O: ‘Vind je dat dan erg dat zij dat…? Want dat komt dan eigenlijk niet 

 overeen met wat jij zou gekozen hebben?’ 

 P: ‘Nee. Nee ik vind dat niet erg.’ 

Zoals reeds blijkt uit bovenstaande citaten, vinden de patiënten het niet erg dat 

de manier waarop de beslissingen in de praktijk werden genomen vaak niet 

overeen kwam met hun keuze in de CPS. De redenen die ze daarvoor gaven 

waren: vlotte omgang waardoor het niet als negatief werd ervaren; ik kan het 

zelf niet; kennis en ervaring van de kinesitherapeut; vertrouwen in de 

kinesitherapeut; voelde aan als samen beslissen omdat patiënt betrokken was en 

er werd geantwoord op haar vragen; de beslissing was goed, realistisch en 

haalbaar.  

 O: ‘Dat komt dan niet overeen, voelt u daar wrevel in?’ 

 Patiënt 10: ‘Neen.’ 

 O: ‘Nee? Waarom niet? Wat maakt dat je er toch mee akkoord gaat met 

 de manier van beslissingen nemen?’ 

 P: ‘Ik aanzie dat niet zo altijd als een gebiedende wijs als hij vlot met u 

 omgaat. Zodat ik dat niet als negatief ervaar.’ 

 O: ‘Vind je dat niet erg dat zij dat? Want dat komt dan eigenlijk niet 

 overeen met wat jij zou gekozen hebben?’ 

 Patiënt 8: ‘Nee. Nee ik vind dat niet erg.’ 
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 O: ‘Waarom?’ 

P: ‘Omdat ik dat ook niet ervaar als, ik ontleed die wel dat zij die zelf heeft 

genomen, ik bedoel zij heeft ze wel zelf genomen maar zoals ik zei, in de 

sessie zelf heb ik dat nooit ervaren. Dat was eigenlijk meer een vloeiende 

beweging van… Ik heb gelijk gans die consultatie ervaren als een beetje, 

ja ik was zeer passief en tegelijkertijd had ik ook het gevoel van ja, ik had 

op al mijn vragen een antwoord. En ik weet niet, het was voor mij wel een 

beetje, ja, een samenwerking want uiteindelijk ging het wel over de 

dingen delen zodanig dat zij haar conclusie kon trekken, ik heb daar 

eigenlijk niet zo bij stil gestaan voor mij was dat eigenlijk, maar ja.’  

 Patiënt 4: ‘Ja natuurlijk heb ik daar niet echt in mee beslist, maar dat is 

 gewoon omdat hij daar terug de kennis van zaken heeft en waarschijnlijk 

 wel weet waarover hij het heeft en niet echt een keuzemogelijkheid heeft 

 voorgesteld om uit te kiezen.’ 

 O: ‘Je zegt mijn voorkeur gaat eigenlijk naar het tweede. Toch gebeurt het 

 niet op die manier, maar je lijkt daar op dit moment geen probleem mee 

 te hebben. Kan je dat verklaren waarom daar, hoe dat komt dat je het 

 toch oké vindt, dat het op die manier gebeurd is?’ 

 Patiënt 12: ‘Omdat hij ook niets voorgesteld heeft dat niet realistisch of 

 haalbaar is.’ 

 O: ‘Eigenlijk had je de voorkeur om samen te beslissen, is dat iets 

 waarover je liever samen had beslist?’ 

 Patiënt 7: ‘Nee, omdat het logisch is…’ 

 O: ‘… Ja en waarom is dat logisch?’ 

P: Welja, het is daarom dat ik naar de kinesist ga hé. Ik kan het zelf niet 

doen hé, ik ga het ook niet vragen aan iemand anders om het te doen 

want die heeft er geen ervaring mee.’ 

 O: ‘Ben je daar…, en je was daar toch tevreden mee dat hij dat heeft 

 gedaan. Hoe komt het dat, dat toch genuanceerd is? Dat je therapeut de 

 beslissing helemaal alleen heeft genomen en dat je daar in principe niet 

 echt zegt van ik heb daar iets gedaan of gezegd of mijn mening gegeven 

 terwijl dat je hier zegt dat is wel belangrijk voor mij, dat dat niet 

 overeenkomt.’ 
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 Patiënt 2: ‘Omdat dat hier niet nodig was, omdat alles goed is. Als ik nu 

 zeg dat kan ik niet of dat, maar nu was dat niet nodig.’ 

 O: ‘Dus het vertrouwen, die relatie patiënt-therapeut zorgt er eigenlijk 

 voor dat hetgeen je voorop had gesteld dat dat niet per se zo hoeft te zijn, 

 dat het anders ook goed bevonden kan worden?’ 

Patiënt 11: ‘Ja, dat ik vertrouw dat hij de juiste beslissing gaat nemen, dus 

heb ik zoiets van je doet maar en ik hoef daar mijn ding niet over te 

zeggen.’ 

 

 

2.3.2.3. Beleving patiënt 

 

Indien we het hebben over de beleving van de patiënten, kunnen we zeggen dat 

de meeste patiënten zich goed voelden bij de manier waarop de beslissingen 

werden genomen. Enkele redenen voor deze positieve beleving zijn de volgende: 

Patiënt 15: ‘Omdat er ook nergens iets is geweest waar ik zeg van hier 

moet wat mij betreft een beslissing genomen worden.’ 

Patiënt 15: ‘Ik heb de indruk dat ik daar inspraak genoeg heb. Hoewel ik 

nooit zelf mijn gedacht daar vertel of zelf zeg van nee we gaan dat niet zo 

doen. Toch heb ik die indruk.’ 

Patiënt 14: ‘Ik voel mij daar ook wel goed bij dat dat iemand met ervaring 

en kennis is, dat die uiteindelijk de beslissing neemt.’ 

Patiënt 2: ‘Omdat ik ten eerste vertrouwen erin heb, omdat ik de 

kinesitherapeut volledig vertrouw.’ 

 

Er was echter wel één patiënt (P5) die niet tevreden was met de manier waarop 

de beslissingen zijn genomen. Zo zei ze bijvoorbeeld: 

Patiënt 5: ‘Ik heb graag de keuze en hij kent mij ook niet, iedereen is 

anders. Hij weet niet hoe ik op medicatie reageer, hij kent mijn verleden 

niet. Ik vind dat een beetje straf, hij ziet mij voor de eerste keer en 

onmiddellijk dat wel en dat niet.’ 
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Deze patiënt vond voornamelijk de manier van communicatie niet gepast. Ze 

vond dat de informatie te veel van haar kant kwam, omdat de kinesitherapeut 

geen vragen stelde. Ze had het gevoel dat zij meer de leiding had tijdens deze 

consultatie. 

 

 

2.4. Verwachtingen patiënt   

 

Nu we de beslissingen hebben besproken, gaan we dieper in op de 

verwachtingen van een patiënt. Zo blijkt dat ook de verwachtingen van de 

patiënt een rol speelden bij het nemen van een beslissing. Wanneer een patiënt 

verwachtte dat het zo ging verlopen, stemde deze stilzwijgend in met de 

beslissing. 

 

Zaken die patiënten verwachtten wanneer ze naar de kinesitherapeut gingen 

waren bijvoorbeeld: oefeningen; beterschap, oplossen van het probleem; 

massage; informatie (wat er gebeurd is, sport, wat mag en wat niet mag, tips); 

stretching.  

 Patiënt 6: ‘Ik had verwacht dat er weer oefeningen, dat ik weer oefeningen 

 moest maken en dat er ook met massage werd gewerkt, dat wist ik ook 

 wel. En ik hoopte of ik verwachtte dat er zo vlug mogelijk iets van 

 beterschap zou zijn. Ik voel nu dat het al beter is. En voor de rest niet 

 echt.’ 

 Patiënt 15: ‘Ik ga daar naartoe en ik verwacht dat, ja ik ging daar wel van 

 uit dat ik oefeningen ging moeten doen…’ 

 Patiënt 2: ‘Ik dacht wel ik ga straks naar de kinesitherapeut met die CD, 

 hij zal me wel vertellen wat er juist gebeurd is, zo ben ik vertrokken in 

 ieder geval’…’Ja ik zou dan wel horen hoe lang dat ik er mee ging zitten,

 wat hij verwachtte.’ 

 

Op de vraag of het nuttig zou zijn om de verwachtingen te bespreken met de 

kinesitherapeut, waren de meningen verdeeld. Sommige patiënten vonden het 

onnodig dat de verwachtingen besproken werden.  
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Patiënt 4: ‘In mijn geval misschien niet omdat ik totaal niet wist wat het 

probleem was, of wat dat ik er juist van verwachtte, ik verwachtte er van 

dat het probleem misschien opgelost raakte.’  

Een andere patiënt gaf aan dat zij dit toch wel belangrijk vond. 

Patiënt 8: ‘Nu eigenlijk expliciet heeft ze, ze heeft dit eigenlijk wel gedaan 

hé, bijvoorbeeld door effectief te bevragen ‘wat is de bedoeling? Is het 

voor je dagelijks leven een beetje? Of is het voor sport te kunnen doen?’ 

Zodat zij haar behandeling waarschijnlijk kon aanpassen. Dus ik vind dit 

wel belangrijk, ik vind dat zij dat eigenlijk wel heeft gedaan, dus ik vind dit 

inderdaad wel belangrijk dat als je met een probleem zit en je komt bij de 

kinesitherapeut, uiteindelijk wil je het verhelpen, en dan vind ik dat wel 

belangrijk dat ze bevragen waarom dat je juist komt en met welke 

bedoeling, of wat jij verwacht, ik vind dat wel belangrijk.’ 
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DISCUSSIE 

 

Na het analyseren van onze resultaten komen wij tot twee conclusies. Als eerste 

is er de inconsistente detectie van beslissingen. Ten tweede kunnen we stellen 

dat patiënten het proces, informatie-uitwisseling en betrokkenheid, belangrijker 

vinden dan wie de uiteindelijke beslissing neemt. 

 

 

1. Inconsistentie in de detectie 

 

Uit onze resultaten kunnen we besluiten dat er geen consistentie is in de 

onderwerpen die wel of niet herkend worden door de patiënten. Tevens is er 

inconsistentie in de onderwerpen die patiënten wel of niet zien als een beslissing. 

Zo komt bijvoorbeeld het onderwerp ‘het stellen van een kinesitherapeutische 

diagnose’ zowel bij gedetecteerde, niet gedetecteerde als non-beslissingen voor. 

Indien we kijken naar de herkende beslissingen zien we dat deze beslissingen 

hoofdzakelijk herkend worden door de werkwoorden ‘gaan’ en ‘moeten’. Ook 

situaties, het stellen van vragen en het gebruik van een imperatief zorgen ervoor 

dat men een beslissing herkent. De redenen waarom men een beslissing niet 

herkent zijn: ‘omdat het logisch is’, ‘normaal verloop’ en ‘verwachtingen’. Ook uit 

de literatuur blijkt dat patiënten het moeilijk hebben om beslissingen uit hun 

consultatie te identificeren (Entwistle et al., 2004).  

De inconsistentie die wij terugvinden bij onze patiënten is gerelateerd aan het 

feit dat het niet duidelijk is wat een beslissing is. Aspecten die vaak gelinkt 

worden aan een beslissing zijn: het concrete karakter van iets, 

dwingend/bindend karakter van iets en het krijgen van opties/alternatieven. Al 

moeten we hier opmerken dat er geen enkele consultatie was waar de patiënt 

meerdere, gelijkwaardige opties werd aangeboden. Dit komt overeen met 

bevindingen uit de literatuur. Zo blijkt dat zorgverstrekkers tijdens hun 

consultatie het minste tijd spenderen aan het expliciet vermelden van het 

bestaan van gelijkwaardige behandelingsalternatieven (Elwyn et al., 2001). Uit 

een recente studie van Dierckx et al. (2012) blijkt dat ook kinesitherapeuten hier 

laag op scoren. De patiënten in ons onderzoek spreken van een beslissing, ook al 

wordt deze beslissing niet uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld de kinesitherapeut 
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beslist dat er thuisoefeningen moeten gebeuren, maar de patiënten deze 

oefeningen thuis niet uitvoeren, blijft dit voor hen toch een beslissing. In de 

literatuur spreekt men echter enkel van een beslissing als men de beslissing ook 

werkelijk uitvoert. Zo heeft een beslissing twee componenten: de keuze en de 

actie. Wanneer de actie niet volgt op de keuze, blijft de beslissing hypothetisch 

en is ze dus eigenlijk geen beslissing (McConnell, 2000). 

 

Tijdens ons onderzoek worden verschillende onderwerpen wel en niet herkend 

als een beslissing. Aangezien onze studie gaat over SDM kunnen we ons de 

vraag stellen of patiënten betrokken moeten worden bij elke beslissing.  

Patiënten geven aan dat ze bij bepaalde beslissingen wel willen mee beslissen 

terwijl ze bij andere beslissingen dit juist niet willen. De onderwerpen waarover 

patiënten wel of niet willen mee beslissen zijn individueel bepaald. Ook wij 

twijfelen aan het feit of patiënten bij elke beslissing moeten betrokken worden en 

het lijkt ons dan ook belangrijk een onderscheid te maken tussen situaties 

waarbij SDM relevant is en situaties waarbij SDM overbodig is. Eén van de 

grondleggers van SDM geeft aan dat sommige onderzoekers vinden dat 

patiënten enkel moeten kunnen participeren bij beslissingen waar er meerdere 

gelijkwaardige opties zijn. Hijzelf vindt echter dat patiënten moeten kunnen 

participeren bij elke beslissing. Het OPTION-instrument, dat meet in welke mate 

zorgverstrekkers patiënten betrekken, werd ontwikkeld vanuit deze gedachte 

(Elwyn et al., 2003). Uit een studie van Wirtz, Cribb en Barber (2006) blijkt dat 

het SDM model geen antwoord geeft op de vraag bij welke beslissingen patiënten 

moeten betrokken worden. Zo kunnen we besluiten dat er nog geen duidelijkheid 

is bij welke beslissingen SDM moet toegepast worden. Het lijkt ons dan ook 

nuttig om hierover verder onderzoek te voeren.  

 

 

2. Het proces 

 

Los van het feit welke beslissingen er genomen moeten worden aan de hand van 

SDM, gaan we hier in op de beslissingsvoorkeur van de patiënt en het proces dat 

de uiteindelijke beslissing voorafgaat.   
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Uit onze studie blijkt dat de opties ‘samen met de therapeut beslissen’ en ‘de 

therapeut beslist na mijn mening te hebben gehoord’ het meest worden verkozen 

door de patiënten. Dit fenomeen blijkt ook uit een kwantitatieve studie van 

Dierckx et al. (2012) waarbij 36,7% van de patiënten de beslissing samen wil 

nemen, terwijl 36,2% wil dat de therapeut de beslissing neemt na hun mening te 

hebben gehoord.  

De meerderheid van de geïnterviewde patiënten kiest, voor aanvang van de 

eerste consultatie, om de beslissingen samen met de therapeut te nemen. 

Tijdens de consultatie worden de meeste beslissingen echter genomen door de 

therapeut alleen. Ook uit een syntheseonderzoek van kwalitatieve studies binnen 

de kinesitherapie blijkt dat patiënten vaak niet de rol verkrijgen die ze willen 

(Schoeb & Bürge, 2012). Dit doet vermoeden dat de therapeuten niet tegemoet 

komen aan de voorkeur van de patiënten. In ons onderzoek komen echter twee 

zaken naar voren die dit fenomeen nuanceren: enerzijds duiden patiënten een 

andere voorkeursrol aan vóór de eerste consultatie dan tijdens het interview, 

anderzijds hebben de patiënten toch een positieve beleving over de manier 

waarop zij betrokken worden. 

 

Wat betreft de voorkeursrol zien we dat deze niet consistent is. Zeven patiënten 

kiezen tijdens het interview een andere optie dan de optie die ze kozen voor de 

consultatie. De meerderheid van de patiënten verkiest na het interview dat de 

therapeut de beslissingen moet nemen na hun mening te hebben gehoord. 

Terwijl de meerderheid voor de eerste consultatie de beslissingen samen met de 

therapeut wil nemen. Aangezien we hier kunnen besluiten dat de voorkeursrol 

van de patiënt niet vaststaat, kunnen we niet stellen dat de therapeut niet 

tegemoet komt aan de voorkeursrol van de patiënt. Daarnaast roept deze 

inconsistentie vragen op over de betrouwbaarheid van de CPS. Uit ons kwalitatief 

onderzoek blijkt dat patiënten een positieve beleving hebben ondanks het feit dat 

de manier waarop de beslissing wordt genomen niet overeen komt met de 

beslissingsvoorkeur. Het proces, dat de uiteindelijke beslissing voorafgaat, speelt 

hierin een belangrijke rol. Met het proces bedoelen we de betrokkenheid van de 

patiënt en de informatie-uitwisseling. Patiënten willen enerzijds informatie 

ontvangen, maar anderzijds willen ze ook zelf persoonlijke informatie kunnen 

meedelen. Het belang van informatie in de kinesitherapeutische praktijk blijkt 

ook uit de literatuur. Hieruit blijkt dat patiënten het belangrijk vinden om 
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informatie te krijgen over: hun herstel, de motivatie voor hun behandeling en 

hun progressie (Jones, Auton, Burton, & Watkons, 2008; Slade, Molloy, & 

Keating, 2009). Ze willen dat de therapeut hen een nauwkeurige en begrijpbare 

uitleg geeft, dat naar hen geluisterd wordt en dat ze serieus genomen worden 

(Melander Wikman & Fältholm, 2006; Slade et al., 2009).  

Zo kunnen we uit ons onderzoek besluiten dat patiënten meer belang hechten 

aan het proces (informatie-uitwisseling en betrokkenheid) dan aan het 

participeren in de uiteindelijke beslissing. Ook andere studies beschrijven dat 

patiënten informatie-uitwisseling belangrijk vinden, terwijl de meerderheid van 

de patiënten toch verkiest dat de zorgverstrekker de finale beslissing neemt 

(Ende, Kazis, Ash, & Moskowitz, 1989; Levinson, Kao, Kuby, & Thisted, 2005; 

Strull, Lo, & Charles, 1984). We kunnen ons hier de vraag stellen of dit proces 

voldoende is om van SDM te spreken. Uit een synthese van kwantitatieve 

onderzoeken binnen de kinesitherapie blijkt dat patiënten refereren naar het 

uitwisselen van informatie, het bepalen van doelen en het nemen van 

beslissingen, wanneer hen gevraagd wordt wat zij verstaan onder 

patiëntenparticipatie (Schoeb & Bürge, 2012). Hieruit blijkt dat patiënten vinden 

dat ze een actieve rol spelen en dat ze participeren wanneer er informatie 

uitwisseling is. Ook uit onze studie blijkt dat sommige patiënten informatie-

uitwisseling en betrokkenheid als voldoende beschouwen om een beslissing als 

‘samen genomen’ te ervaren. Dit sluit aan bij de visie van Elwyn en Miron-Shatz 

(2009). Zij zien het proces, dat de uiteindelijke beslissing voorafgaat, als het 

centrale element binnen SDM. De betrokkenheid van de patiënt is de cruciale 

factor om van SDM te kunnen spreken. Op basis hiervan zouden we uit ons 

kwalitatief onderzoek kunnen besluiten dat er vanuit de perceptie van deze 

patiënt een tendens is naar SDM. Terwijl uit observationeel onderzoek blijkt dat 

SDM niet wordt toegepast (Burton et al., 2010; Dierckx et al., 2012). Dat we hier 

tot twee verschillende visies komen is mogelijks gerelateerd aan de manier van 

evaluatie en de onduidelijke betekenis van SDM. Een uitgebreide discussie in de 

literatuur lijkt ons hier dan ook essentieel om tot een duidelijke eensgezinde 

betekenis van SDM te komen.  

 

Tot besluit van de discussie, keren we terug naar autonomie, de oorsprong van 

SDM. Vanuit dit onderzoek kunnen we besluiten dat patiënten vooral belang 

hechten aan het proces, informatie-uitwisseling en betrokkenheid, dat de 
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uiteindelijke beslissing voorafgaat. Aangezien sommige grondleggers van SDM 

stellen dat dit proces het essentiële element is om tot SDM te komen (Elwyn & 

Miron-Shatz, 2009), zouden we kunnen stellen dat op die manier de autonomie 

van de patiënt ondersteund is. In ons onderzoek zien we bijvoorbeeld dat 

wanneer patiënten betrokken worden en informatie kunnen uitwisselen, ze het 

gevoel hebben dat de beslissing samen wordt genomen. Op die manier hebben 

ze dus meer autonomie, terwijl de therapeut toch de finale beslissing neemt. 

Toch moeten we voorzichtig zijn met deze uitspraak. Zo hebben wij geen 

onderzoek gevoerd naar de autonomie van de patiënt. Als we bovendien spreken 

over autonomie moeten we eigenlijk kijken naar wie finaal de beslissing neemt. 

Autonomie betekent namelijk dat een patiënt vrij handelt volgens een zelf 

gekozen plan (Beauchamp & Childress, 2009). Dit brengt ons terug bij de vraag 

wat SDM nu precies betekent en of het nu het proces of de uiteindelijke 

beslissing is die bijdraagt tot autonomie van de patiënt. Ook dit zou in de 

literatuur moeten bediscussieerd worden. 

 

 

3. Beperkingen van het onderzoek  

 

3.1. Zwakke punten 

 

Met een totaal van vijftien deelnemende patiënten, was deze studie eerder 

beperkt qua populatie. Ondanks het beperkte aantal deelnemende patiënten 

zagen we dat er na vijftien patiënten geen nieuwe informatie meer werd 

aangebracht. Op die manier zijn we tot data-saturatie gekomen. Meestal wordt 

kwalitatief onderzoek gedaan tot men data-saturatie verkrijgt. Omdat het eerder 

gaat om een kleinschalige studie zijn onze resultaten niet veralgemeenbaar en 

kunnen we geen uitspraken doen over een grote populatie. Dit was ook niet het 

doel van ons onderzoek. Zo wilden wij aan de hand van een kwalitatief 

onderzoek eerder de algemene tendens bij patiënten nagaan. De bevindingen 

van ons onderzoek kunnen de basis vormen van uitgebreid kwantitatief 

onderzoek.  

 



 

 

73 

Daarnaast was de methodologie van ons onderzoek zo opgebouwd dat we de 

patiënten voor het interview hun eigen consultatie lieten bekijken/analyseren. 

Hierdoor kregen we een andere situatie dan in de gewone kinesitherapeutische 

praktijk waarbij de patiënten hun eigen consultatie niet bekijken en analyseren. 

Dit werd ook aangehaald door sommige patiënten. Zo gaven patiënten enerzijds 

aan dat ze er zich na de behandeling niet van bewust waren dat er zoveel 

beslissingen werden genomen tijdens hun consultatie. Anderzijds was ook de 

beleving anders. Zo zeiden patiënten dat ze tijdens de behandeling dingen 

anders ervoeren dan na de analyse. Het zou meer aangewezen zijn indien we de 

patiënten onmiddellijk na de consultatie interviewden. Dit zou een suggestie voor 

verder onderzoek kunnen zijn. 

 

 

3.2. Sterke punten  

 

Eén van de sterktes van dit onderzoek is de manier waarop dit onderzoek is 

gevoerd. Zo hebben wij een kwalitatief onderzoek verricht.  

Kwalitatief onderzoek is gevoelig, kan de perspectieven van de patiënt bevragen 

en representeert ‘het proces’ van een medische consultatie (Street, 1992). 

Daarnaast bekijkt het niet enkel de verschillende variabelen op zich, maar kijkt 

het op welke manier deze variabelen samengaan (Street, Gordon, & Haidet, 

2007). Wanneer iets niet duidelijk is, kan men met kwalitatief onderzoek dieper 

ingaan op bepaalde zaken.  

 

Doordat de verschillende interviews door de drie onderzoekers individueel 

geanalyseerd zijn, bekwamen we een grondige en weloverwogen analyse. 

Daarnaast waren er telkens twee onderzoekers aanwezig tijdens de interviews. 

Deze onderzoekers konden elkaar aanvullen en ondersteunen tijdens het 

interview. Zo verkregen we meer en diepgaande informatie van de patiënten.  
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4. Suggesties voor verder onderzoek 

 

De mening van de therapeut over shared decision-making 

Deze studie focust zich vooral op de patiënt. Echter wanneer we het hebben over 

SDM zien we dat er minimaal twee partijen moeten betrokken zijn namelijk de 

patiënt en de zorgverstrekker (Charles et al., 1997). Beide partijen moeten actief 

deelnemen, zo wordt er van de zorgverstrekker verwacht dat hij een sfeer 

creëert waarin de patiënt voelt dat zijn of haar visie over de verschillende 

behandelingsopties gewaardeerd wordt (Brody, 1980b; Charles et al., 1997). 

Beide partijen moeten informatie uitwisselen, delibereren en samen tot een 

wederzijds akkoord komen (Charles et al., 1997; Charles et al., 1999).    

Hieruit blijkt dat niet alleen de patiënt maar ook de therapeut een belangrijke en 

actieve rol moet spelen. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om de mening van de 

kinesitherapeuten over SDM te onderzoeken. Enkele belangrijke vragen hierbij 

zijn: ‘hoe denkt de kinesitherapeut over SDM’; ‘staat de kinesitherapeut open 

voor SDM’; ‘kent de kinesitherapeut de voordelen van SDM’; ‘wordt het 

momenteel toegepast in de praktijk’.  

 

Welke beslissingen komen in aanmerking voor shared decision-making 

Zoals eerder vermeld is er in de literatuur nog geen duidelijkheid bij welke 

beslissingen de patiënten moeten betrokken worden (Wirtz et al., 2006). Deze 

discussie moet verder gevoerd worden in de literatuur. Mogelijks kunnen we de 

grondleggers van SDM hierover bevragen.  

 

Wat is shared decision-making 

Zoals blijkt uit ons kwalitatief onderzoek zouden we kunnen stellen dat er 

volgens de patiënten toch een tendens is naar SDM. Dit terwijl kwantitatief 

onderzoek deze bevindingen tegenspreekt (Burton et al., 2010; Dierckx et al., 

2012). Deze tegenstrijdigheid zou kunnen verklaard worden door de manier van 

evaluatie en de onduidelijke betekenis van SDM. Zo blijkt dat ook de pioniers op 

dit vlak het niet eens zijn over de betekenis van SDM (Charles et al., 1999; 

Elwyn & Miron-Shatz, 2009). Het is volgens ons dan ook essentieel dat de 

betekenis van SDM wordt bediscussieerd in de literatuur door auteurs actief op 
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dit vlak. Aangezien SDM ontwikkeld werd om de autonomie van de patiënt te 

verbeteren (Charles et al., 1997; Madder, 1997; Sandman & Munthe, 2009), zal 

de autonomie van de patiënt een centrale rol spelen binnen deze discussie. 

Daarbij is het essentieel dat de auteurs tijdens die discussie ingaan op de vraag 

of het nu het proces of de uiteindelijke beslissing is die bijdraagt tot autonomie 

van de patiënt.  
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CONCLUSIE 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat er inconsistentie is in de herkenning van beslissingen 

door patiënten. Maar patiënten vinden het nemen van de uiteindelijke beslissing 

dan ook van ondergeschikt belang. Het proces dat hieraan voorafgaat speelt een 

veel grotere rol in de beleving van de patiënten. Of er op dat moment dan 

effectief sprake is van SDM is op dit moment nog onduidelijk. Mogelijks heeft het 

verschil in resultaat over de mate waarin SDM wordt toegepast te maken met de 

manier van evaluatie en de definitie van SDM. Sommige auteurs vinden 

informatie-uitwisseling en betrokkenheid voldoende terwijl andere auteurs 

informatie-uitwisseling zien als de basis voor een gedeelde interactie maar het op 

zichzelf niet voldoende vinden (Charles et al., 1999; Elwyn & Miron-Shatz, 2009). 

Uit onze studie blijkt dat we deze inconsistentie ook terugvinden bij patiënten. 

Voor sommige patiënten is het uitwisselen van informatie, dialoog, betrokkenheid 

en het feit dat er geluisterd wordt naar de patiënt al voldoende om een beslissing 

als ‘samen genomen’ te beschouwen. Terwijl andere patiënten vinden dat de 

eindbeslissing samen moet genomen worden vooraleer er volgens hen sprake is 

van ‘samen beslissen’. Voor nog andere patiënten wordt een beslissing samen 

genomen ook al neemt de therapeut of de patiënt zelf de beslissing. Zo kunnen 

we stellen dat patiënten hun eigen individuele definitie hebben van ‘samen 

beslissen’ (Entwistle et al., 2004). 
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I 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Control Preference Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik zou de beslissing over de behandeling graag zelf nemen. 

- Ik zou de beslissing graag zelf nemen na de mening of input van mijn therapeut te     

   hebben gehoord. 

- Ik zou de beslissing graag samen met mijn therapeut nemen.  

- Ik zou graag hebben dat mijn therapeut de beslissing neemt na met mij te hebben   

   gesproken en mijn mening te hebben gehoord.  

- Ik zou graag hebben dat mijn therapeut de beslissing zelf neemt.  

- Ik weet het niet. 

- Ik verkies niet te antwoorden. 

 



 

 

II 

Bijlage 2: Topiclijst 

 

• Kan u oplijsten welke beslissingen er volgens u werden genomen? 

• Waarom was het voor u duidelijk dat dit beslissingen zijn?  

• Hoe komt het dat u deze beslissing  niet als een beslissing had 

 gedetecteerd? 

• Kan u ons vertellen door wie de beslissingen werden genomen ? 

• Vond u het goed dat u de beslissing nam/de therapeut de beslissing nam/u 

 samen de beslissing nam? 

• Komt dit overeen met de voorkeur die u vooraf had over mate waarin u 

 zou willen betrokken worden bij het maken van beslissingen? 

• Kan u uitleggen waarom u koos voor optie x in de vragenlijst ‘Control 

 Preference Scale’? 

• Hoe belangrijk is het voor u   dat u wordt betrokken bij het maken van 

 beslissingen? 

• Vindt u het belangrijk dat de kinesitherapeut op de hoogte is van uw 

 voorkeur omtrent de mate waarin uw wenst deel te nemen aan de 

 beslissingsproces? 

• Zou u, achteraf gezien, liever gehad hebben dat de beslissing anders was? 

• Zou u, achteraf gezien, liever gehad hebben dat het proces naar de 

 beslissing anders was verlopen? 

• Zijn er onderwerpen waarover u eerder wel/minder/eerder niet wil mee 

 beslissen? 

• Had u vooraf verwachtingen over het onderwerp van deze beslissing? 

• Werden deze verwachtingen ter sprake gebracht? 

• Zijn deze verwachtingen ingelost of werd er iets anders beslist? 

  o Indien er iets anders werd beslist, op welke manier werd het  

  duidelijk dat uw verwachtingen op dat moment niet de beste  

  beslissing was? 

 

 

 

 

 



 

 

III 

Bijlage 3: Boomstructuur Nvivo 

 

Hieronder vind je de boomstructuur die we hebben gebruikt bij de verwerking in 

Nvivo. Deze boom bestaat echter uit twee delen omdat het onmogelijk was al de 

subtitels te verwerken in één overzichtelijke boom. 



 

 

IV 

 

Detectie van een beslissing 
 

 

 

 
Het proces 

Het proces 

Proces vs Beslissing 

Beslissingen  

Betrokkenheid Informatie 

Concrete betekenis 

Theoretisch Praktisch 

Alternatieven 

Ingaan tegen  of instemmen met de  

beslissing van de therapeut 

 
Mening omtrent SDM 

 
Reactie bij ontevredenheid 

Verschil advies vs beslissing 

 
Wat is een beslissing 

 

Gedetecteerde beslissingen  

Niet gedetecteerde beslissingen 

Non-beslissingen 

Adviezen die je herkende 

Opvolging van de beslissing 

Specifieke onderwerpen 

Hoe werd de beslissing herkend 

Tevredenheid omtrent genomen 

beslissing 

Thema’s 

Wie nam de beslissing 

 

Dubbele beslissing 

Herzien v.d. beslissing thuis 

Instemmen met beslissing  therapeut 

Tevredenheid +  waarom 

Waarom is dat zo 

Is therapeut  hiervan op de hoogte 

 

Tevredenheid omtrent beslissing 

Thema’s 

Wie nam de beslissing 

Waarom wel degelijk een beslissing 

Waarom niet gedetecteerd 

Herzien v.d.  beslissing 

Instemmen met beslissing  therapeut 

 
Tevredenheid + waarom 

Waarom is dat  zo 

Is therapeut hiervan op de hoogte 
 

Thema’s 

Waarom geen beslissing 

Niet (mee wil beslissen) 

Wel (mee wil beslissen) 

Waarom 

Waarom 

Verantwoordelijkheid 



 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectie van de 

beslissing 

Control Preference Scale 

Verwachtingen  

Verschillen na behandeling vs 

na analyse consultatie 

Betekenis van de 

verschillende opties 
Huidige keuze Keuze voor de 

behandeling 

Verschil huidige keuze vs 

voor behandeling  
Beslissingen praktijk vs 

gekozen optie 

Op de hoogte zijn 

therapeut 

Samen beslissen  

Therapeut beslist na mening 

patiënt te hebben gehoord 

Verschillen tussen de 

opties 

Verantwoordelijkheid Waarom Verklaring 


