
 
 

Samen Beslissen in het verpleegkundig domein 

 

Samen Beslissen, we hebben er allemaal mee te maken.  

Samen Beslissen is herkenbaar en wordt toegepast in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden 

en verpleegkundigen specialisten. In gesprekken over levensverlengend handelen in het ziekenhuis; 

in situaties over wel of niet vrijheden beperken in het verpleeghuis; Zeker in de thuiszorg waar clienten 

een grotere stem hebben in wat zij wensen en wat niet; in de zorg voor clienten in de psychiatrie over 

gewenste behandelingen. Samen Beslissen met clienten over de te verlenen zorg past in elke sector. 

Samen Beslissen is niet alleen de besluitvorming over medisch handelen maar ook het aanvaarden 

van zorg, dagindeling en wel of niet aannemen van voeding en medicatie en wel of niet opstaan.   

Samen Beslissen met clienten is ons dagelijks werk. We zouden bijna kunnen vermelden dat de leus 

“Niets over ons, zonder ons”, eveneens past in de samenwerking met clienten.  Dit is herkenbaar in de 

verschillende beroepsprofielen; “we ondersteunen clienten in hun zelfmanagement en bevorderen 

empowerment van de zorgvrager” (bron; profiel verpleegkundige specialist). 

De cliënt wil samen beslissen. 

94% van cliënten hebben de voorkeur voor Samen Beslissen, ze willen meebeslissen over zorg en 

ondersteuning die ze ontvangen, dit blijkt uit een meldactief van de Patiëntenfederatie in 2017.  

Meer Samen Beslissen leidt tot: 

• Meer cliënttevredenheid. 

• Beter geïnformeerde cliënten (en hierdoor minder angstig). 

• Een hogere therapietrouw. 

• Een betere relatie tussen zorgprofessional, cliënt en naasten. 

• Ervaring van ouderen dat hun autonomie wordt gerespecteerd. 

• Aandacht voor onderwerpen en problemen van ouderen die er echt toe doen. 

• Ervaring van zorgprofessionals dat ze zorg leveren die de kwaliteit van leven verbetert. 

• Ervaring van zorgprofessionals dat ze meer van betekenis zijn in hun werk. 
Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen/ouderen 

Het project Samen Beslissen, behorend tot het programma Uitkomstgericht zorg, vraagt van 

verpleegkundigen, verzorgende en verpleegkundigen specialisten onze rol en positie in het 

interdisciplinaire team te verduidelijken. Welke thema’s passen bij ons domein, welke zorgactiviteiten 

horen bij ons vak.  

Bijvoorbeeld; gesprekken over effect van chronisch ziekte op welbevinden en het gezin, is dit 

vraagstuk van de arts, de psycholoog of de verpleegkundige? Gesprekken over naar huis gaan, 

bezoek van familie voor clienten in de GGZ, is dit een vraag voor een psychiater of voor de 

verpleegkundige. De grens is niet altijd scherp aan te geven.  Als de grens niet scherp is dan is het 

wel van belang om de kern van je vak aan te geven, de definiëring van je rol.  

Samen met jullie als verpleegkundigen willen wij in gesprek gaan, een verpleegkundig beraad. Een 

beraad waarin we de vraag stellen: Wat is de rol van de verpleegkundigen, verzorgenden en 

verpleegkundige specialisten in Samen Beslissen.  

 

Samen Beslissen in het verpleegkundig domein bijeenkomst 

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 18 februari van 15.00 tot 17.00 

Aanmelden: klik hier 

Accreditatie is aangevraagd voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten.  

 

https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen/ouderen
https://mijn.venvn.nl/agenda/bijeenkomst-details/?id=b8689331-c45f-eb11-a812-0022487ede88


 
De uitkomsten van dit beraad worden gebruikt om de werkgroepen van het project Samen Beslissen, 

scholing en opleiding te ondersteunen in hun advies.  

Meer informatie?  

https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/ 

https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen 

https://begineengoedgesprek.nl/professionals/over-de-campagne 

Alice Bakker, a.bakker@venvn.nl 

 

Namens V&VN en V&VN Opleiders 

Alice Bakker, projectleider Samen Beslissen, Opleiding en Scholing 

Nicole Janmaat, V&VN Opleiders 
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