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Introductie Gezamenlijke besluitvorming (GB)  
 
• Toename betrokkenheid ouders in beslissingen  
• Goede kwaliteit geboortezorg 
 
 
Definitie (Elwyn, 2012):  
 
“een benadering waarbij zorgverlener en patiënt het 
beste beschikbare bewijs bespreken wanneer een 
beslissing genomen moet worden, waar de patiënt 
wordt ondersteund bij het afwegen van de 
mogelijkheden om tot een goed geïnformeerde 
keuze te komen.” 
 
GB in de geboortezorg - voorbeelden 
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3 stappen gezamenlijke besluitvorming 
 
 
Voorkeur vooraf  Deliberatiefase  Geinformeerde 
       voorkeur 

 
 
 
 
 
 
(Elwyn, 2012) 
 
 
 
Uitdagingen in GB 
 

  

    overleg/  
    vormen            
    voorkeur 

GB model 
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Doel  
Doel van de studie: 
 
Met en voor cliënten en zorgverleners in de geboortezorg 
een interventie ontwikkelen en beschikbaar maken om 
gezamenlijke besluitvorming te realiseren. 
 
 
 
 

5 



Slide type 

ZUYD HUISSTIJL KLEUREN 

Terwijl je een object 

geselecteerd hebt, 

navigeer naar het tabje 

“hulpmiddelen voor 

tekenen” 

Klik nu op “opvullen van 

vorm”  

en selecteer het “pipet” 

1 

2 

3 

Je muis cursor is nu 

veranderd naar een 

pipetje. Gebruik dit pipet 

om een van de kleuren 

hiernaast toe te wijzen aan 

je object. 

Tekst 100% 

Methode Onderzoeksproject 
 
Kwalitatieve studie 
Rapid prototyping:  
Stap-voor-stap ontwikkeling van interventie, in co-creatie: 
• Cliënten 
• Eerstelijns verloskundigen 
• Klinisch verloskundigen 
 
 
Stap-voor-stap ontwikkeling:  
1. Behoefteanalyse 
2. Ontwikkelen eerste prototype interventie 
3. Voorleggen eerste ideeën  
4. Testen en aanpassen   
5. Evaluatie 
6. Nationale verspreiding 
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• Gynaecologen 
• O&G verpleegkundigen 
• Kraamverzorgenden 

• Homogene FGDs 
• Nov. & dec. 2016 

• Heterogene FGDs 
• April 2017 

• Online feedback (2x) 
• Juli & okt. 2017 
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Resultaten 
behoefte- 
analyse 
 

1. Proces GB in de dagelijkse praktijk 
 

2. Behoeftes professionals  
 

3. Behoeftes ouders 
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Resultaten 
behoefte- 
analyse 
 
 

Proces GB in de dagelijkse praktijk 
 
Grote behoefte aan GB  
Voordelen & onzekerheden 
 
Drie stappen GB: 

 
 

 
 
 Vaak herkend  Niet vaak herkend 

 
 
 
Communicatie en vertrouwen  
GB-proces kan verbeteren  
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Cliënt: “Nou wel zeg maar dat er een keuze is en er verschillende 

opties zijn, dat heb ik wel via mijn verloskundige gehoord [..] Maar [..] 
wat ik belangrijk vind zeg maar [..]  eigenlijk ja krijg je alle informatie en 
een beslissingsgesprek ..  ik vertel gewoon mijn beslissing. [..] dat gaat 
minder in gezamenlijkheid. 

Keuze 
gesprek 

Optie 
gesprek 

Beslissing 
gesprek 
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Resultaten 
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Behoeftes zorgverleners 
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1. Communicatie- en 
gesprekstechnieken 2. Kennis en bewustzijn GB 

5. Afstemming zorgverleners in 
gehele geboortezorgketen 

3. Toegankelijke, objectieve en 
passende gezondheidsinformatie  4. Geboorteplan en keuzehulpen 

als communicatiemiddel 



Slide type 

ZUYD HUISSTIJL KLEUREN 

Terwijl je een object 

geselecteerd hebt, 

navigeer naar het tabje 

“hulpmiddelen voor 

tekenen” 

Klik nu op “opvullen van 

vorm”  

en selecteer het “pipet” 

1 

2 

3 

Je muis cursor is nu 

veranderd naar een 

pipetje. Gebruik dit pipet 

om een van de kleuren 

hiernaast toe te wijzen aan 

je object. 

Tekst 100% 

Resultaten 
behoefte- 
analyse 
 
 

Behoeftes cliënten 
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1. Communicatie- en 
gesprekstechnieken 
 

2. Kennis en bewustzijn GB 

5. Afstemming zorgverleners in 
gehele geboortezorgketen 
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passende gezondheidsinformatie  
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analyse 

Andere eisen voor de interventie:  
 
• Online & interactief 
• Praktische ondersteuning 
• Focus: alle typen zorgverleners & variatie in cliënten 
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Ontwikkeling 
eerste 
prototype 
interventie 
 

Behoeften:  
 
Gesprekstechnieken, kennis en bewustzijn GB, praktisch 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prototype interventie 
 
1. E-learning voor zorgverleners 
2. Korte film en informatiemateriaal voor cliënten 
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Voorleggen 
eerste 
ideeën 
 
(STAP 3)  
 
 

Idee gepresenteerd in heterogene focusgroepen:  
 
• Tips: interactief, praktisch, leuk, accreditatiepunten.  
 
 
Module 1 e-learning ontwikkeld, online feedback:  
 
• Tops: duidelijk, leuk, interactief  
• Tips: let op het niveau, zorg voor voldoende visuele 

ondersteuning, maak vragen niet belerend 
 

 
Module 2, 3, 4 ontwikkeld, online feedback:  
 
• Tops: leerzaam, praktisch, afwisselend  
• Tips: structuur, kortere filmfragmenten 
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Testen en 
aanpassen 
  
(STAP 4)  
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E-learning 
zorgverleners 
 

 

E-learning GB in geboortezorg:  
 
2 uur, 4 modules:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Praktisch 
• Mix inhoud en materiaal 
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Introductie in 
GB 

Coaching in 
empowerment 

GB in specifieke 
situaties 

GB in het     
geboortezorg 

netwerk 
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E-learning 
professionals 
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Elementen:  
 
- Presentaties 
- Oefeningen 
- Voorbeeld 

casussen  
- Tips 
- Pre- and post 

tests 
- Literatuur 
- Interviews 
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Discussie en 
conclusie 

Doel:  
Met en voor cliënten en zorgverleners in de geboortezorg 
een interventie ontwikkelen en beschikbaar maken om 
gezamenlijke besluitvorming te realiseren. 
 
Behoeften:  
Gesprekstechnieken, kennis GB, praktisch, online 

 
 
Reflectie:  
 
1. Belang samenwerking in co-creatie en stap voor stap 

ontwikkeling  
2. Belang technologie:  
 Verbeteren GB via e-learning 
 Ontwikkeling interventie: feedback prototypes 
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Achter de 
schermen 
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VRAGEN? 


