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Patiënten moeten meer keuzevrijheid krijgen en daar-

mee een belangrijkere rol gaan spelen in de gezond-

heidszorg. Het is één van de beleidsdoelstellingen van 

minister Schippers (Volksgezondheid). Zorginstellin-

gen zijn verplicht om allerlei gegevens over de kwali-

teit te publiceren, zodat de patiënt een vergelijking 

kan maken en kan kiezen voor de beste instelling. 

Maar ook in de spreekkamer moet hij meer te kiezen 

krijgen. Dat is volgens Anne Stiggelbout absoluut nog 

geen vanzelfsprekendheid. Zij pleit voor meer geza-

menlijke besluitvorming.

Waarom vindt u het belangrijk dat de patiënt bij  
besluiten betrokken wordt?
‘Ten eerste vinden de meeste patiënten het prettig als 

hun zorgverlener ze betrekt bij beslissingen. Boven-

dien zijn er aanwijzingen dat het voor de patiënt ook 

beter is. Bijna iedereen heeft het ethische principe  

patiëntautonomie hoog in het vaandel staan. Dit is het 

recht van de patiënt om zelf te bepalen wat hij doet. 

Maar gezamenlijke besluitvorming doet soms ook 

meer recht aan de ethische principes weldoen  

en niet schaden. Dit betekent respectievelijk dat de  

behandeling van de arts gunstig moet zijn voor de  

gezondheid van de patiënt en dat de behandeling  

hem of haar niet moet beschadigen. Er zijn bijvoor-

beeld situaties waarin een patiënt een behandeling 

niet had gekozen als hij beter geïnformeerd was,  

omdat die behandeling te ingrijpend is of te veel bij-

werkingen heeft. Er blijken bovendien grote verschil-

len te zitten tussen wat patiënten en artsen willen.  

En artsen weten vaak niet wat patiënten willen.’

Kunt u uitleggen hoe de besluitvorming in de spreek- 
kamer dan nu verloopt?
‘In de huidige situatie verloopt dit vaak volgens het  

zogeheten “top down-model”: de arts geeft informa-

tie, stelt een bepaalde behandeling voor en de patiënt 

volgt dat advies op. Hij gaat er meestal van uit dat de 

dokter wel weet wat het beste is.’ 

Maar weet die dokter dan niet wat het beste is voor 
een patiënt? Hij of zij heeft er per slot van rekening 
voor gestudeerd.
‘In de gezondheidszorg moeten soms keuzes gemaakt 

worden die een arts niet voor een patiënt kan maken. 

Bijvoorbeeld de keuze voor aanvullende therapie bij 

kanker (zoals chemo of bestraling) om eventuele uit-

zaaiingen te vernietigen die nog niet aantoonbaar zijn. 

De richtlijnen bepalen dat patiënten die kunnen krij-

gen. Echter, soms heeft maar 5 procent van hen baat 

bij deze aanvullende behandeling, en 95 procent dus 

niet. Terwijl mensen vaak veel last hebben van de bij-

werkingen ervan. Niet voor elke patiënt zal die 5 pro-

cent dan opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen. 

Hij kan kiezen voor de optie “niets doen”, toch komt 

dit vaak niet eens ter discussie.’

Artsen hebben toch een wettelijke verplichting om 
patiënten om toestemming te vragen voor een 
behandeling? 
‘Artsen vragen een patiënt altijd wel om toestemming: 

informed consent heet dat. Maar ze noemen mis-

schien maar één mogelijkheid voor een behandeling 

en bieden geen alternatieven aan. Artsen vragen vaak 
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ook niet aan een patiënt om een afweging te maken tussen  

twee situaties; kiest deze bijvoorbeeld voor een stoma of 

incontinent-zijn.’

Een patiënt heeft toch niet de kennis om zelf te kunnen 
beslissen?
‘Willen patiënten kunnen meebeslissen over hun behandeling, 

dan is goede “evidence based” informatie een vereiste.  

Dit is informatie verkregen door wetenschappelijk onderzoek. 

Eerst denken patiënten: laat de dokter maar beslissen. Maar als 

ze goede informatie krijgen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van 

leven na een bepaalde behandeling, dan zien ze in dat ze wel 

degelijk iets te kiezen hebben.’

Nemen goed geïnformeerde patiënten andere beslissingen?
‘Ja. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. Mensen 

die bijvoorbeeld goede informatie krijgen over de voor- en na-

delen van een knieoperatie, willen minder snel geopereerd 

worden.’

Is het voor iedereen weggelegd om mee te beslissen?
‘Bij lager opgeleide patiënten moet een arts misschien meer 

moeite doen om ze bij besluitvorming te betrekken. Maar als 

je ze informatiemateriaal op hun opleidingsniveau geeft, kun-

nen ook zij meebeslissen. De informatiebehoefte van patiënten 

is eigenlijk niet goed in te schatten. Het hangt wel samen met op-

leidingsniveau en leeftijd, maar niet heel sterk. Het is dus aan de 

arts om te achterhalen hoeveel informatie iemand wil hebben.’ 

Zijn er ook nadelen aan gezamenlijke besluitvorming?
‘Sommige mensen worden er angstig en gestrest van. Een ander 

gevolg kan zijn dat patiënten zich door hun arts in de steek  

gelaten voelen, vooral als een behandeling niet goed uitpakt. 

Dus het is heel belangrijk dat de arts dit proces goed begeleidt.’

Maar waar ligt de grens van gezamenlijke besluitvorming?
‘Je moet natuurlijk wilsbekwaam zijn en in acute levensbedrei-

gende situaties is het meestal ook niet handig om eerst de me-

ning van de patiënt te vragen. Maar in alle andere situaties zou 

het idealiter zo gaan, zelfs als iets redelijk duidelijk lijkt. En in 

elk geval in díe situaties waar een afweging gemaakt moet wor-

den die de arts niet voor de patiënt kan maken.’ 

Wat is er nodig voor meer gezamenlijke besluitvorming?
‘Onder artsen, patiënten en beleidsmakers is een cultuuromslag 

nodig. We zijn opgevoed in een paternalistisch systeem: we 

denken dat de dokter het wel weet. Maar je kunt er niet altijd 

vanuit gaan dat die dokter weet wat het beste is. En patiënten 

zijn helaas toch nog niet zo mondig. 

Weet u, artsen shoppen zelf ook. Mensen die er wat vanaf weten 

gaan niet met een zeldzame tumor naar een streekziekenhuis. 

Consumenten moeten daarin opgevoed worden. Als je een pro-

duct koopt op internet, ga je ook vergelijken. Het zou mooi zijn 

als patiënten zich er bewuster van worden dat er wat te kiezen 

valt. En dat ook “niets doen” soms een optie is.’ •
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