Samen Beslissen:
waar sta jij?

Quickscan

Waarom deze Quickscan?
Omdat Samen Beslissen basiszorg is in
Zuyderland. Een patiënt en zorgprofessional
voeren daarom altijd het goede gesprek over
gezondheid, behandeling en zorg.
De Quickscan dient als zelfevaluatie op het
gebied van Samen Beslissen*

Toepasbaar
op de werkplek van
elke zorgprofessional
binnen
Zuyderland

Beantwoord de vragen en tel onderaan je totaalscore per antwoordcategorie op
1. Informeren op maat

ja

soms

nee

n.v.t.

TIP vul deze vragen samen met
patiënten, collega’s en andere
disciplines in

• Ik stuur de patiënt ter voorbereiding informatie toe
• Ik informeer de patiënt op verschillende manieren
Indien ja, gebruik ik deze middelen:

ja

soms

nee

n.v.t.

ja

soms

nee

n.v.t.

Bekijk snel jouw resultaat

->

3. Terugblikken met de patiënt

r folder

• Ik check of de patiënt de informatie heeft begrepen

r video/website Zuyderland

• Ik evalueer achteraf met de patiënt de keuze voor zorg
en behandeling

r patiëntenvereniging
r themabijeenkomst

• In het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) zijn vragen
opgenomen met betrekking tot Samen Beslissen.
Ik ben op de hoogte van de resultaten

r e-health (bv. patiënt journey app of e-coach)
r anders: .......................................................................

• Ik gebruik de resultaten omtrent Samen Beslissen uit het
PTO om de kwaliteit van zorg te verbeteren

• De patiënteninformatie wordt samen met patiënten
ontwikkeld
• Ik maak gebruik van aangepaste informatie voor een
patiënt met lage gezondheidsvaardigheden of anderstaligen

totaal score

4. Tot slot

•Ik laat de patiënt mij informeren over de persoonlijke
situatie (bv. via een vragenlijst)

• Een patiënt, mag ter ondersteuning, het gesprek met
mij opnemen om het later nog eens terug te luisteren

totaal score

2. Het goede gesprek

ja

soms

nee

n.v.t.

• Ik laat een patiënt in eigen woorden herhalen wat we
besproken hebben, om te checken of ik het goed heb
uitgelegd

• Ik leg de patiënt keuzes voor over mogelijkheden in zorg
en behandeling

• Ik geef een patiënt de nodige bedenktijd om een
beslissing te maken

• Ik vraag de patiënt naar zijn voorkeuren

• Ik ervaar belemmeringen bij het inzetten van
Samen Beslissen.

• Ik informeer expliciet naar de persoonlijke situatie van
de patiënt
• Ik neem, naast het ziektebeeld, ook de persoonlijke
situatie van de patiënt mee in de keuze voor zorg en
behandeling
• Ik gebuik instrumenten die Samen Beslissen bevorderen
• Indien ja, gebruik ik deze middelen:

• Indien ja, ervaar ik de volgende belemmeringen:
r tijdsdruk
r financieel
r mijn eigen vaardigheden
r gezondheidsvaardigheden patiënt
r ICT (bijvoorbeeld patiënt zonder internet)

r 3 Goede vragen

r anders: .......................................................................

r het Dialoogmodel

• Ik geef mijzelf het volgende cijfer als het gaat om
Samen Beslissen:

r Keuzehulp
r PROMS

1

r anders: .......................................................................
• Ik adviseer de patiënt om een naaste te betrekken

totaal score
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totaal score

Uitslag van jouw Quickscan
........... x ja blok 1 ........... x ja blok 2 ........... x ja blok 3 ........... x ja blok 4
*TIP Kijk voor meer
inspriatie op de themasite
Persoonsgerichte zorg!

totaal ........... x ja

12 ja’s of meer

tussen de 6 en 11 ja’s

5 ja’s of minder

Best practise

Je bent goed op weg

Goed bezig! De patiënt en
naaste(n) zullen heel tevreden
zijn met de manier waarop zij
Samen met jou over behandeling
en zorg Beslissen

Samen Beslissen heeft al

Er is waarschijnlijk werk aan
de winkel

aardig vorm gekregen in jouw
contact met de patiënt en zijn
naaste(n)

Goed dat je deze Quickscan
ingevuld hebt en interesse toont
in Samen Beslissen. Dat is een
belangrijk begin

We kijken graag samen met jou naar de uitkomst van deze Quickscan om te zien waar nog ondersteuning
nodig is. Bespreek daarnaast deze uitkomst met je collega’s.
Maak een afspraak en mail ons met vragen: persoonsgerichtezorg@zuyderland.nl

