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SAMEN BESLISSEN 

DOELGROEP 

Belangenbehartigers en vrijwilligers van NFK en KPO’s 

INHOUD 

Samen beslissen gebeurt al steeds meer, maar het kan nog beter. NFK en KPO’s vinden dat Samen 

Beslissen in elke spreekkamer vanzelfsprekend moet zijn. Alle mensen met kanker hebben het recht 

om samen met hun arts te beslissen, bij elke benodigde beslissing in het zorgproces. Samen 

beslissen is niet alleen het maken van een keuze, maar gaat vooral over de dialoog tussen patiënt en 

zorgverlener. In de workshop komen de volgende vragen aan bod: Wat is Samen Beslissen, hoe gaat 

Samen Beslissen in de spreekkamer en hoe zou het moeten gaan? Hoe kun je je als 

ervaringsdeskundige inzetten om Samen Beslissen te bevorderen, met je eigen expertise, je eigen 

ervaringen en de ervaringen van anderen. 

Doel van de workshop: 

NFK en KPOs willen Samen Beslissen verbeteren en hebben hun doelen in drie activiteiten 

opgedeeld:  

1 Stimuleren van en bijdragen aan Samen Beslissen. 

2 Realisatie van meer Samen Beslissen door middel van inzet van ontwikkelde 

instrumenten, methodieken, tools en ervaring. 

3 Klinische en patiënt-gerapporteerde data beschikbaar maken en inzetten voor Samen 

Beslissen. 

Belangenbehartigers en vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Het doel van deze workshop is 

dat je in staat bent om Samen beslissen te stimuleren. Aan de ene kant is hiervoor theoretische 

kennis nodig. Aan de andere kant is het belangrijk te ontdekken hoe ervaringsverhalen en 

voorbeelden hierbij gebruikt kunnen worden. Want juist in het unieke verhaal zit de kracht. En door 

samen te werken kunnen we het beter maken voor andere mensen die te maken krijgen met 

beslissingen bij kanker. 

TOELATING 

Je bent actief als belangenbehartiger of vrijwilliger voor NFK of KPO. 

OMVANG 

De workshop heeft 3 onderdelen: 

• Een online-voorbereiding (+/- 2 uur) 

• Doorlezen van enkele passages uit het informatieboekje ‘Samen beslissen’. 

• Een interactieve (online) bijeenkomst van 1,5 uur  

 

Aantal deelnemers: 4 tot 8 deelnemers.  

WORKSHOPBEGELEIDER 

Leonore Biegstraaten, Programma Specialist 

https://nfk.nl/organisatie/wie-zijn-wij/leonore-biegstraaten

