
Samen Beslissen

In het proces van Samen Beslissen sta je stil
bij de behoeften van de patiënt of cliënt. De
patiënt beslist samen met de zorgverlener
over welke zorg of behandeling het best
past in de individuele situatie.

Training Samen Beslissen

Het aansluiten op de behoeften van de patiënt of
cliënt is niet eenvoudig, iedereen is anders en het
vraagt om maatwerk. Hiervoor zijn verdiepende
gespreks- en communicatievaardigheden nodig.
 
Tijdens onze interactieve training gaan we in op de
complexiteit van Samen Beslissen en ga je onder
meer met een trainingsacteur oefenen met jouw
eigen praktijksituatie.

Vragen die centraal staan:

Hoe sluit je aan bij de behoeften van de patiënt
of cliënt zonder je eigen medische
professionaliteit uit het oog te verliezen?

 
Welke invloed hebben jouw onbewuste
voorkeuren, aannames en interpretaties op de
gesprekken en hoe ga je daarmee om?

Ac�ter�a�en �at �oor
�e patiënt �e�angrij�
is..

..�at samen�rengen
met �e �ersc�i��en�e
opties..

..om zo tot een
gezamen�ij� �es�uit
te �omen.

Het gaat hierbij om:

Ervaringen van deelnemers

''I� �en meer �e�ac�t op �e
�ersc�i��en�e typen patiënten

en �at ie�ere patiënt een an�ere
�ena�ering no�ig �eeft.''

''Met Samen Bes�issen creëer
je een �in-�insituatie: �e

patiënt is t�erapietrou� en jij
�e�t een mooier ein�resu�taat.''

''I� �en mij �e�uster �an �e
emoties �an �e patiënt en �et

�e�ang �ier eerst aan�ac�t aan
te �este�en, �oor �er�er te gaan

o�er �e �e�an�e�ing.''

Trainer Maaike Vermunt Trainingsacteur Margreet Pool

''Bij Samen Beslissen is het belangrijk om te
kijken hoe je vanuit de verbinding in staat bent
om ook je medische advies te geven. Hoe meer
je de patiënt het gevoel geeft dat je hem/haar
hoort, hoe meer ruimte er is om daarnaast je
eigen visie neer te zetten.”

‘’Tijdens de training speel ik het gedrag van een
patiënt na waarvan je het lastig vindt om mee
om te gaan. Door hiermee te oefenen kun je
ervaren hoe je eigen gedrag effect heeft op de
ander. Dit leidt tot nieuwe inzichten waarmee je
in de praktijk aan de slag kunt.’’

+200
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in Samen Beslissen
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Praktijkondersteuners 
Andere zorgprofessionals
die Samen Beslissen
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