
   
 

“Beter Samen Beslissen (BSB)” 
Een multicenter gerandomiseerd onderzoek naar een compacte leermodule voor samen beslissen bij 
kanker: E-learning, feedback op een consult & coaching 
 
Wat 
Bewezen scholingsinstrumenten worden gecombineerd (‘blended’) en digitaal aangeboden, om samen 
beslissen in de dagelijkse praktijk beter toegepast te krijgen. Dit onderzoek bouwt voort op resultaten 
uit praktijkprojecten en onderzoek op het gebied van samen beslissen (1). Het bestaat uit: 

- Opname van en gevalideerde expertfeedback op 3 consulten (16) 
- Theorie samen beslissen via E-learning 
- ‘Zelfbeoordeling’ van het eigen consult 
- Coaching door samen beslissen expert. 

 
Waarom 
De aanleiding voor het implementeren van deze leervorm is de constatering dat keuze-ondersteunende 
hulpmiddelen om samen te beslissen te bevorderen effectief zijn (2), maar slecht worden gebruikt (3) 
en niet voldoende zijn om samen beslissen in de spreekkamer te realiseren (4,5). Observaties in de 
spreekkamer laten zien dat de toepassing in de praktijk achter blijft (6). Dit geldt zeker ook voor de 
oncologie, waarbij er vaak veel behandelopties beschikbaar zijn en waarbij – door de toegenomen 
levensverwachting van mensen met kanker – kwaliteit van leven belangrijker is geworden voor het 
maken van de best passende keuze (7–9). Het trainen van zorgprofessionals is daarvoor een must 
(3,5,9,12), en sluit bij voorkeur aan op de intrinsieke motivatie van professionals om open staan voor 
een gelijkwaardige omgang met de patiënt (9,10,11).  
 
Hoe 
Via een geautomatiseerd opnamesysteem kunnen consulten veilig (AVG-proof) via de telefoon worden 
opgenomen. Patiëntinformatie en toestemmingsformulieren voor patiënten worden voor zorgverleners 
zijn beschikbaar. Bij de wijze waarop coaching plaatsvindt wordt gebruik wordt gemaakt van de 
systematiek van ‘deliberate practice’ (13,14). Deze systematiek gaat onder meer uit van effectieve 
feedback op de dagelijkse werkpraktijk en het bieden van tijd voor probleem oplossend en repeterend 
leren om gedrag te verfijnen (13,15). Hiermee wordt intrinsiek leren versterkt.  
 
Wie en wanneer 
Alle zorgprofessionals die zelfstandig beslissingen nemen met patiënten met kanker en graag beter 
willen worden in de toepassing van samen beslissen. Inclusie loopt tot en met mei. 
 
Investering 
Per deelnemer kost de leervorm ongeveer 4 uur in een periode van 10 weken. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage voor deelname gevraagd. Deelname is geaccrediteerd.  
 
Figuur 1. Opzet studie leermodule voor samen beslissen: interventie- en controlegroep 
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