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Mevrouw de Rector Magnificus, 
Mijnheer de Decaan van de Faculteit der Geneeskunde, 
Leden van de Raad van Bestuur van de Amsterdam Universitair Medische Centra, 
Hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en Zusterfaculteiten,  
Zeer gewaardeerde collega’s, verpleegkundigen, studenten, 
Dierbare familie en vrienden, 
 
Geneeskunde is een bijzonder en een mooi vak. Ten eerste, vanwege het feit dat dit 
vakgebied zich met ziekte en gezondheid bezighoudt, terwijl wij onze gezondheid als een van 
de belangrijkste aspecten van ons leven beschouwen. Ten tweede, vanwege de diversiteit 
aan disciplines en instanties die hierbij betrokken zijn. Ten derde is geneeskunde een 
academische studie die kennis, maar ook veel praktische vaardigheden vraagt van de 
beoefenaar. Ten slotte is het een dynamisch vakgebied dat zich voortdurend ontwikkelt door 
nieuwe technieken, nieuwe geneesmiddelen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. 
 
Dit stelt hoge eisen, in de eerste plaats aan de zorgprofessionals, om hun vakkennis bij te 
houden, en ten tweede aan studenten om het vak te leren beheersen. Voor beiden geldt dat 

zij niet kunnen blijven vertrouwen op wat zij in de collegebanken hebben geleerd.  
 
Ik zal u in de komende drie kwartier uitleggen wat de begrippen evidence-based medicine 

(EBM) en shared decision-making (SDM) zijn, hoezeer ze met elkaar verwant zijn (Hoffmann 
2014) en waarom deze begrippen in de moderne gezondheidszorg essentieel zijn voor een 
goede kwaliteit van zorg. 

 
Het drempelconcept 
In het begin van deze eeuw, in 2003 op precies te zijn, beschreven Jan Meyer en Ray 
Land, beiden hoogleraar in het onderwijs, voor het eerst het ‘threshold concept’, in 
het Nederlands vertaald, het ‘drempelconcept’. Dit drempelconcept legden zij uit als 
een poort die toegang geeft tot een nieuwe en voordien ontoegankelijke manier van 
denken, die noodzakelijk is om een vakgebied te doorgronden. Met andere 
woorden: een principe dat je moet snappen om een vak (beter) te kunnen begrijpen 
en uit te oefenen. Dit begrip leidt vervolgens tot een grote stap voorwaarts in kennis 
en inzicht. Daarom worden ze wel ‘juweeltjes’ genoemd, omdat ze een kostbaar en 
fraai inzicht geven in bepaalde, vaak lastige onderwerpen.  
 
Om dit drempelconcept te illustreren laat ik u, als eenvoudig voorbeeld, deze reeks 
tekens zien. Terwijl u deze tekens kunt bestuderen, zal ik intussen het begrip 
‘drempelconcept’ nader toelichten. Een drempelconcept heeft, volgens Meyer en 
Land, een aantal kenmerken. Ten eerste: 
1. Als u dit drempelconcept, dit juweeltje, eenmaal te pakken hebt, werkt het 

transformerend, namelijk dat het een belangrijke en daardoor kostbare 
verandering teweegbrengt in het begrijpen van een bepaald onderwerp of 
vakgebied. 

2. Een drempelconcept is tegelijk ook irreversibel, onomkeerbaar, want zodra u het 

principe hebt begrepen, zult u het niet gauw meer vergeten. Het is een vorm van 
een ‘Aha-Erlebnis’ of een eureka-ervaring. 
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3. Ten derde is een drempelconcept integratief, m.a.w. u zult merken dat het principe op 
meerdere gebieden van toepassing is.  

4. Ten slotte kunnen drempelconcepten problematisch zijn. Ze kunnen namelijk vreemd, 
contra-intuïtief, of op het eerste gezicht gewoon onzin lijken, zoals deze tekenreeks. 

 
Nu u even bedenktijd heeft gehad voor het ontcijferen van deze tekenreeks, zal ik u vertellen 
dat het drempelconcept in deze, misschien onzinnige lijkende reeks, het concept 
‘spiegelbeeld’ is. Als u het begrip ‘spiegelbeeld’ begrijpt en toepast, geeft het meteen inzicht 
in de betekenis van deze tekens. Om u daarbij te helpen trek ik een hulplijn door de tekens 
en hoop dat u daarmee de Aha-erlebnis ervaart. 

Dergelijke drempelconcepten kennen we op vele gebieden in de wetenschap en in de 
geneeskunde: 

• Een geograaf bijvoorbeeld zou zijn vak moeilijk begrijpen als hij 
of zij uitging van een platte aarde. De ontdekking en acceptatie 
dat de aarde een bol is, leidde tot een enorme vergroting van 
het inzicht in dit vakgebied, hoe problematisch dit idee van een 

bolvormige aarde aanvankelijk ook is geweest. Het heeft dan 
ook eeuwen geduurd eer met aannam dat de aarde een bol is. 

• Een fysioloog zou minder van zijn vak begrijpen als deze het 
principe van de ‘homeostase’ niet inzag; het begrip dat veel 
systemen in ons lichaam constant of in evenwicht worden 
gehouden, bijvoorbeeld onze lichaamstemperatuur, de 

zuurgraad van ons bloed, en het elektrolytengehalte in onze 
cellen. 

• Een natuurkundige zou minder inzicht in zijn vakgebied hebben 
als hij het begrip ‘inertia’ (oftewel de traagheid van massa) niet 
begreep. 

• En als laatste voorbeeld durf ik te stellen dat het accepteren dat 
er een Goddelijke designer bestaat van de aarde, het leven en 
het universum, i.p.v. een evolutietheorie, een enorme verrijking 
geeft van ons denken over, en inzicht in, ons bestaan. 

 
Na deze voorbeelden voelt u al wel aankomen dat ik de begrippen evidence-based medicine 
en shared decision-making ook als drempelconcepten, en dus ook als juweeltjes, beschouw 
in de moderne geneeskunde. 
 
Ik zal beide begrippen nu verder toelichten. 
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Evidence-Based Medicine 
 
Om te beginnen zal ik eerst wat dieper ingaan op EBM.  
Aanvankelijk vertrouwde een arts vooral op wat zijn leermeesters hem hadden geleerd en 
de ervaring die hij opbouwde in de medische praktijk. Deze ervaring wordt echter beïnvloed 
door de soort patiënten die hij ziet en de goede of juist slechte ervaringen die hij opdoet met 
verschillende behandelingen.  
 
Sinds de vorige eeuw zijn de mogelijkheden binnen de geneeskunde enorm toegenomen; 
nieuwe geneesmiddelen, nieuwe operatieve mogelijkheden, en nieuwe technieken. 
Bovendien kwamen er steeds meer resultaten beschikbaar uit systematisch uitgevoerd 
wetenschappelijk onderzoek. U ziet in deze afbeelding de aantallen publicaties per jaar van 
gerandomiseerde klinische trials in de medisch-wetenschappelijke literatuur, vanaf de jaren 

1960. Ik ben zelf zo rond 1990 wetenschappelijk actief geworden en sinds die negentiger 
jaren is de curve flink omhooggegaan, maar deze samenloop berust natuurlijk geheel op 
toeval! Vooral in deze 21ste eeuw is een exponentiële toename te zien van dit aantal 
publicaties. 
 
Deze groei in wetenschappelijke kennis was één van de redenen waarom het EBM-
paradigma in de 90er jaren is opgekomen, met als bakermat de McMaster Universiteit in 
Hamilton, Canada. We zouden immers niet alleen op basis van ervaring, maar vooral ook op 
basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal ons medisch handelen moeten baseren. De 
patiënt verdient immers de best mogelijke behandeling en het zou niet ethisch zijn om de 
patiënt deze behandeling te onthouden. EBM is daarom een onmisbaar en irreversibel, 
ofwel niet meer terug te draaien 
concept. 
 

Nu was het lang geleden nog 
mogelijk om alles te weten wat er 
te weten viel, zoals bijvoorbeeld in 

de tijd en de persoon van 
Aristoteles.  En Hippocrates, u 
weet wel, die Griek die niet kon 
beseffen dat zijn opvattingen nog 

steeds worden benoemd en in de 
artseneed worden gebruikt, die 
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Hippocrates had ook een vrijwel compleet overzicht van wat er op 
geneeskundig gebied aan kennis bestond, hoe summier we dat nu ook 
zouden vinden. Ook in de middeleeuwen beheersten sommigen nog 
alle takken van wetenschap en kunst, zoals Leonardo da Vinci.  
 

Tegenwoordig is het onmogelijk om in alle 
wetenschappen bedreven te zijn, vanwege 
de sterke toename van het aantal 
wetenschappen en omdat deze beduidend 
meer inhoud hebben gekregen. Het is dus 
tegenwoordig niet meer mogelijk om 
‘homo universalis’ te zijn, ook niet binnen 
de geneeskunde. De moderne mens is meer een ‘homo mobilis’, 

die zijn informatie vooral uit externe bronnen haalt.  
 
De evidence-based medicine stelt dan ook dat men steeds de informatie, ofwel evidence, 
moet zoeken bij actuele klinische problemen en dat het weinig zin heeft om je vakgebied bij 

te houden door het lezen van de vakliteratuur. Het is immers onmogelijk om die 25.000 
artikelen te lezen die elk jaar verschijnen. Hier is dus sprake van life-long learning. Het is 
daarom ook niet verwonderlijk dat het EBM-onderwijs niet alleen aan studenten, maar ook 

aan de gevestigde orde van zorgprofessionals wordt gegeven, zoals de training evidence-
based chirurgie die aan alle chirurgen in opleiding wordt aangeboden (Ubbink 2015). 
 

Een andere reden voor de opkomst van EBM was de noodzaak om de kosten van de zorg te 
beperken en de kwaliteit te verhogen door beter aan te tonen dat de verleende zorg 
effectief is. Voormalig minister Borst heeft dit verwoord als het streven naar ‘zinnige en 
zuinige zorg’. Het imago van de zorg is de afgelopen jaren echter beschadigd door 
ongewenste situaties en zelfs schandalen. Dit heeft geleid tot meer regelgeving t.a.v. de 
veiligheid en transparantie van de zorg en het wetenschappelijk onderzoek, o.a. via de 
inspectie, de researchcode en de recente privacywetgeving, de AVG, maar ook het openbaar 
maken van de prestatiecijfers en wachttijden van ziekenhuizen. Zorginstellingen moeten dus 
meer evidence laten zien over hun eigen handelen.  
 
Het zal niet alleen de regelgeving zijn die dit imago zal 
kunnen herstellen, maar de zorgprofessionals en 
onderzoekers zelf zullen het vertrouwen van patiënten en 
regelgevers moeten terugwinnen door eerlijk, transparant 
en integer hun vak te bedrijven. Daarnaast zouden ook 
politici de zorg en de onderzoekers geen schade moeten 
toebrengen door al te rigide regelgeving. Het zou daarom 
geen overbodige luxe zijn als ook politici de eed van 
Hippocrates zouden afleggen! Wie het shirt past, trekke 
hem aan. 
 

Een meer overkoepelende term voor EBM is evidence-based practice, omdat dit 
gedachtegoed niet alleen toepasbaar is in de geneeskunde, maar ook in de verpleegkunde 
en paramedische beroepen. Een drempelconcept is immers integratief, dus op allerlei 
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gebieden toepasbaar. Zo bestaat er ook evidence-based management, omdat sommigen zich 
hebben gerealiseerd dat op dit terrein nog het nodige aan wetenschappelijke onderbouwing 
kan plaatsvinden. Ook de Amsterdamse brandweer heeft Hester Vermeulen tijdens haar 
promotietraject eens uitgenodigd om te vertellen wat EBP inhoudt, omdat ook zij meer 
evidence-based wilden gaan werken. Niet alleen om te weten hoe zij branden beter kunnen 
blussen, maar vooral om de veiligheid van de brandweerlieden beter te waarborgen. 
 
Beperkingen van EBM 
Uiteraard zitten zelfs in de mooiste diamant onzuiverheden… Ook het EBM-gedachtegoed 
kent zijn tekortkomingen. Er is weliswaar een grote hoeveelheid bewijsmateriaal, wat u zag 
in de grafiek met gepubliceerde klinische trials, maar de bewijskracht van alle evidence is 
lang niet altijd even hoog. De meeste gepubliceerde studies zijn niet van het niveau 
gerandomiseerd experimenteel onderzoek, maar slechts observationeel. 
Daarnaast is er voor veel medische interventies nog weinig empirisch onderzoek gedaan, 
m.a.w. lang niet alles wat we doen is evidence-based, maar vooral experience-based.  
Daarbij moeten we ons realiseren dat er niet zoiets bestaat als wel of niet evidence-based; 
het is een glijdende schaal van zwakke naar sterke evidence. Ook de expertise van een 

ervaren zorgprofessional is evidence, maar deze is veelal minder sterk dan evidence 
verkregen uit systematisch uitgevoerd onderzoek. Wetenschappelijk gezien is de 
zorgverlener dus ook lang niet altijd zeker van wat voor de patiënt de beste keuze zou zijn. 

Dat hoeft op zich niet slecht te zijn, maar het is belangrijk te beseffen wát de mate van 
bewijskracht is achter de behandelingen die we onze patiënten menen te kunnen adviseren.  
 

Ten tweede is het beschikbaar komen van sterke evidence geen garantie voor een 
verbetering van de zorg. Een van mijn eerste systematic reviews, die ik met Hester 
Vermeulen schreef en waarin we sterke evidence voor ruggenmergstimulatie vonden voor 
patiënten met ernstige doorbloedingsstoornissen van de benen, is nooit echt 
geïmplementeerd (Ubbink 2013). En dr. Marja Storm-Versloot liet in haar proefschrift zien 
hoe moeilijk het is voor artsen om zich aan een evidence-based richtlijn te blijven houden. 
(Storm-Versloot, 2012). Sommige opvattingen zijn blijkbaar hardnekkig (Vermeulen 2010, 
Brölmann 2012). 
Een saillant voorbeeld van een moeizame implementatie van 
evidence is de ziekte scheurbuik, waaraan veel scheepslui 
stierven tijdens de grote ontdekkings- en handelsreizen in de 
16de eeuw. Hoewel men al vroeg wist dat het eten van 
citrusvruchten de ziekte in een paar dagen genas, bleven 
geneeskundigen eeuwenlang zoeken naar andere remedies. 
Herman Boerhaave, een beroemde Nederlandse hoogleraar 
geneeskunde, dacht rond het jaar 1700 dat het een 
probleem was van de bloedcirculatie. En door zijn autoriteit 
heeft deze opvatting lang standgehouden.  
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Pas nadat marine-arts James Lind netjes, in 
een vergelijkend onderzoek, de effectiviteit 
van citrusvruchten tegen scheurbuik had 
aangetoond, werd pas in de loop van de 18de 
eeuw citroensap standaard ingevoerd op de 
grote vaart. Misschien is dit wel een les voor 
mij -en de hier aanwezige artsen en 
hoogleraren- om de beschikbare evidence 
beter en sneller toe te passen! 

 
Een derde beperking van EBM is dat de beschikbare evidence is gebaseerd op studies bij een 
geselecteerde groep patiënten en dus niet automatisch van toepassing is op elke patiënt die 
de zorgprofessional voor zich heeft. Het kritisch kunnen beoordelen van wetenschappelijke 
publicaties is daarom een belangrijk onderdeel van EBM wat studenten, maar ook de huidige 
zorgprofessionals, dienen te beheersen. Vervolgens moeten zij ook in staat zijn om te 
beoordelen of die evidence of richtlijn op deze patiënt van toepassing is, m.a.w. de 
particularisatie van evidence, onder andere op basis van het kunnen selecteren van de 

patiënt die het meeste baat zal hebben van een behandeling. Promovendus Nick van Reijen 
onderzoekt momenteel bijvoorbeeld welke patiënten met ernstige 
doorbloedingsstoornissen van een been een vaatchirurgische ingreep nodig hebben en 

welke niet, om toch hun been te behouden. Dit druist enigszins in tegen de opvatting dat 
zorgprofessionals zich aan evidence-based richtlijnen dienen te houden om ongewenste 
variatie in zorg tegen te gaan. Het kan nodig zijn om gemotiveerd van een richtlijn af te 

wijken als de situatie óf de voorkeur van de patiënt hierom vraagt.  
 
In elk geval blijft EBM een drempelconcept dat het mogelijk maakt het eigen vakgebied te 
blijven beheersen en onze patiënten de best mogelijke kwaliteit van zorg te blijven bieden.  
Inmiddels is het EBM-gedachtegoed wereldwijd gemeengoed geworden (Ubbink 2013) en is 
in Nederland vrijwel overal een vast onderdeel van de medische, verpleegkundige en 
paramedische opleidingen. Wij hebben zelfs het voorrecht om een universitaire 
Masterstudie EBP in huis te hebben voor alle geïnteresseerde zorgprofessionals.  
 
Toekomst van EBM 
Ook in de toekomst verwacht ik dat EBM als 
drempelconcept een onmisbaar principe zal blijven in de 
zorg en zich weer verder zal ontwikkelen, in het bijzonder 
nu we steeds meer te maken krijgen met 
‘precisiegeneeskunde’, waarin voor elke individuele 
patiënt op maat gemaakte behandelingen mogelijk 
worden, gezien de steeds meer geavanceerde 
mogelijkheden voor diagnostiek, typering van 
kankercellen, en de ontwikkelingen in de genetica en 
immunologie. 
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Shared Decision-Making 
 
Ik vertelde u net dat EBM gebruik maakt van het best beschikbare bewijsmateriaal. Hierin 
zijn we aardig bedreven geraakt; we maken PICO’s en CAT’s, doorzoeken regelmatig de 
beschikbare literatuur, beoordelen die kritisch en gebruiken die in de patiëntenzorg en voor 
lokale of nationale richtlijnen. Maar ook zegt de definitie van EBM dat de beschikbare 
evidence getoetst dient te worden aan de situatie en voorkeur van de patiënt (Sackett 1996). 
Het samenbrengen van de medische expertise en de voorkeur van de patiënt bij de 
behandelbeslissing is precies wat shared decision-making, ofwel gedeelde besluitvorming, of 
samen beslissen, inhoudt (Stiggelbout 2015, Ubbink 2015). Daar zal ik nu wat dieper op 
ingaan. 
 
Het vaststellen en betrekken van de voorkeuren van de patiënt bij de besluitvorming is óók 
een drempelconcept, omdat het transformerend maar ook problematisch is, want we zijn 

nog niet gewend om het toe te passen. Het grijpt bovendien in op de kern van de 
geneeskundige cultuur, namelijk de wijdverbreide, maar achterhaalde opvatting dat de 
beste behandeling uitsluitend een zaak is van medische expertise en wetenschap.  

 
In het algemeen beperkt men de toepassing van gedeelde besluitvorming tot situaties 
waarin meerdere, medisch gezien vergelijkbare behandelopties beschikbaar zijn. Ik zou 

hierin liberaler willen zijn; de zorgprofessional zou altijd gedeelde besluitvorming als 
uitgangspunt moeten hebben, zelfs als een behandeloptie in de ogen van de arts minder 
goede uitkomsten biedt. De uitkomst, op grond waarvan de arts zijn of haar voorkeur 
bepaalt, hoeft immers niet dezelfde te zijn als die van de patiënt. De patiënt zelf kan andere 
uitkomsten relevanter vinden. 
SDM kan ook worden toegepast in de situatie waarin patiënten meerdere aandoeningen 
hebben. Dan kan met de patiënt gekozen worden welke aandoening aandacht verdient, 
omdat de patiënt daarvan op dat moment het meeste last heeft. 
 
Daarnaast gaat SDM niet zozeer om wie het besluit moet nemen over de meest passende 
behandeling, maar over het proces om tot dat besluit te komen. 

Zoals u in dit figuur kunt zien, kan SDM zich 
ergens afspelen tussen twee uitersten: het 
ene uiterste, rechts, waar alleen de dokter de 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
behandelkeuze, en het andere uiterste, links, 
waarin de patiënt het besluit bepaalt. Beide 
uitersten kunnen SDM betekenen, als in het 
gesprek de medische-inhoudelijke informatie 
en de expertise van de patiënt over zijn of 
haar voorkeuren maar op tafel zijn gekomen 

en meegenomen zijn in het uiteindelijke 
besluit, wie dat besluit dan ook neemt.  

Dit houdt in dat samen beslissen in principe óók kan in wat minder voor de hand liggende 

situaties, zoals op de spoedeisende hulp, de intensive care of bij mensen met dementie. In 
die situaties kan ook de partner of familie betrokken worden bij de keuzemogelijkheden. 
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Voorbeeldcasus 
Ik zal het belang en de waarde van SDM illustreren aan de hand van een veel voorkomende 
en schijnbaar eenvoudige casus.  
Het betreft een dame van 91 jaar, lijdend aan de 
ziekte van Alzheimer. Zij is verder lichamelijk nog 
behoorlijk goed gezond, gebruikt geen medicijnen, 
kan zichzelf redelijk goed verzorgen, maar is wel 
matig ter been en vooral slechthorend. Ze woont 
nog zelfstandig en krijgt hulp van thuiszorg en 
mantelzorg. De communicatie is echter voor haar 
- en haar zorgverleners - lastig. Patiënte klaagt 
regelmatig dat ze anderen niet goed hoort en vraagt hun dus regelmatig om luider te 
spreken. Haar buren kunnen altijd goed volgen welke televisieprogramma’s zij bekijkt en 
vooral beluistert. 
Haar zorgverleners suggereren daarom regelmatig dat een gehoorapparaat wel iets voor 
haar is. Aanvankelijk wijst ze dat steeds af, omdat zij vindt dat het ligt aan het feit dat 
anderen zo zacht praten. Maar na lang aandringen vindt ze het zelf uiteindelijk wel een goed 

plan om een gehoortest te doen om te zien of zo’n gehoorapparaat voor haar geschikt zou 
zijn. 
Uit de gehoortest blijkt, niet verrassend, een duidelijk gehoorverlies aan beide oren, passend 

bij presbyacusis, dus een simpel geval van ouderdomshardhorendheid. De indicatie voor een 
gehoorapparaat beiderzijds is daarmee gesteld, want de evidence voor de effectiviteit van 
een gehoorapparaat is overtuigend. Tegenwoordig lijdt meer dan één derde van de oudere 

bevolking aan hardhorendheid en, indien niet behandeld, leidt dit tot een verdere 
achteruitgang in cognitie, tot dementie, sociale isolatie, depressie en een verhoogd valrisico 
(Vaisbuch 2018). 
De plaatselijke, moderne opticien biedt ook mogelijkheden voor het laten aanmeten van een 
gehoorapparaat. Dus gaat patiënte met haar zoon naar deze opticien, waarbij de zoon haar 
moet overtuigen dat het tegenwoordig normaal is om een gehoorapparaat te halen bij een 
brillenwinkel. Enkele honderden brillen verder komen zij inderdaad bij de kamer van de 
audicien die haar het moderne arsenaal laat zien van diverse gehoorapparaten. Compact, 
allerlei verschillende mogelijkheden en bovendien worden beide oorstukjes op maat 
gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat patiënte vooral één-op-één gesprekken voert, adviseert de audicien haar een 

goedkoper type te nemen, zonder al te veel instelmogelijkheden (overigens à raison van €600 
per stuk!). 
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Als de gehoorapparaten eenmaal zijn afgeleverd, liggen ze twee weken later weer in de 
verpakking. De thuiszorg probeerde haar elke morgen te helpen bij het indoen van de 
apparaatjes, want dat vergat ze, en verwisselde de kleine batterijtjes tweemaal per week, 
want dat kon patiënte niet zelf. Toch haalde ze de apparaatjes gedurende de dag er snel 
weer uit, vanwege vervelende piepjes, lastige oorstukjes, het harde geluid dat ze nu weer 
hoorde en de achtergrondgeluiden die toch ook worden versterkt. Dit is niet wat patiënte had 
gewenst. 
 
Wat ik u met deze casus wil illustreren is, dat de keuze heel anders zou zijn geweest en 
bovendien geld was bespaard, indien de voor- en nadelen van deze behandeling van tevoren 
goed waren besproken en overwogen met de patiënt en haar naasten. De behandeling die 
het beste bij haar past, blijkt te zijn dat de mensen om haar heen hun stem gewoon maar 
weer wat moeten verheffen. 
 
Beperkingen van SDM 
Ook al is SDM een onderdeel van de definitie van EBM (Sackett 1996), zoals ik u al liet zien, is 
het gedachtegoed nog weinig toegepast (De Mik 2018). Ook dit juweeltje, dat SDM heet, 

kent zijn uitdagingen. Dr. Katrien Santema liet in haar proefschrift zien dat het huidige 
niveau van gedeelde besluitvorming nog zeker voor verbetering vatbaar is (Santema 2016). 
Implementatie van SDM in de klinische praktijk is ook sterk afhankelijk van de setting. De 

beste manier om SDM te bevorderen is echter nog niet duidelijk (Légaré, 2017). 
 
In de zorg - of het nu dokters, verpleegkundigen of paramedici zijn - 

heerst nog veel drang tot regie voeren, terwijl in veel gevallen de 
autonomie van de patiënt mag -en kan- worden gerespecteerd en 
coaching vaak meer op zijn plaats is. We willen immers, volgens de eed 
van Hippocrates, de patiënt in de eerste plaats geen schade toebrengen. 
 
Daarnaast hebben veel evidence-based dokters de reflex ontwikkeld om een trial te willen 
doen indien er nog onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit van bepaalde 
behandelingen, naast, of in plaats van, de patiënt te informeren over deze onduidelijkheid 
en te laten meedenken over de behandeling die bij hem of haar het meest passend is.  
Deze informatievoorziening is ook volgens de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst, de WGBO, een verplichting. Dr. Anouk Knops heeft echter in 
haar proefschrift laten zien dat, in dit geval vaatchirurgen, dit nog niet altijd even goed doen 
bij patiënten met een aneurysma (Knops 2010). Bovendien liet dr. Annelies Visser in haar 
proefschrift zien dat de registratie, en daarmee het kennen van chirurgische 
complicatierisico’s, nog niet optimaal is (Ubbink 2012). 
 
Implementatie van SDM 
De implementatie van SDM vergt daarom actie op verschillende fronten (Spatz 2017). Er zijn 
immers ten minste 2 partijen bij betrokken. Simpele dingen in het spreekkamergesprek zijn 
al nuttig, bijv. het uitnodigen van een partner of familielid bij het gesprek. Twee weten 
immers meer dan één en bovendien onthouden patiënten vaak nog niet de helft van een 

gesprek met hun huisarts of specialist (Houts 2001), zeker niet na een slechtnieuwsgesprek. 
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Opleiding van de nieuwe èn huidige generatie zorgprofessionals op het gebied van 
gespreksvaardigheden en gedeelde besluitvorming lijkt een goede en gemakkelijke weg. Dit 
is echter niet iets dat als theorie in een hoorcollege kan worden aangeleerd. 

Lang geleden wist men al dat de 
traditionele colleges niet zo effectief zijn 
om kennis over te brengen: In de 14de 
eeuw schilderde Laurentius de Voltolina 
dit tafereel, waarin Hendrikus van 
Duitsland lesgeeft aan studenten van de 
universiteit van Bologna. 
U ziet dat de voorste rij studenten nog wel 
meedoet, maar de aandacht in de rijen 
daarachter steeds bedenkelijker wordt! 
Ik besef daardoor ook heel goed de 
beperkingen van een oratie als deze… 

 
De begrippen EBM en SDM zijn nu typisch onderwerpen die je niet in de collegebanken 

onder de knie kunt krijgen. Dit vergt een attitude en vaardigheid om niet alleen op ooit 
verworven kennis en eerdere ervaringen te varen, maar door oefening in de praktijk met zelf 
literatuur zoeken, kritisch denken, klinisch redeneren en communiceren met de patiënt (Zee, 

2014). 
Het is daarom essentieel om dit drempelconcept te 
verbreiden via praktisch onderwijs en trainingen. In 

steeds meer medische faculteiten wordt SDM een 
structureel onderdeel van het medische curriculum. 
Ook zijn steeds meer trainingen in SDM beschikbaar 
voor huidige zorgprofessionals. In het AMC gebeurt dit 
in de vorm van vaardigheidstrainingen, verzorgd door 
de afdeling medische psychologie, in het bijzonder 
Lucille Ong en Marcel Fabriek. In deze trainingen 
oefenen studenten en zorgprofessionals hoe zij in het 
spreekkamergesprek de voorkeur van de patiënt 
expliciet kunnen betrekken in de besluitvorming. 
Daarnaast bestaat sinds een aantal jaren de AMC-VUmc werkgroep Gedeelde 
Besluitvorming, die in het verspreiden van dit gedachtegoed een voortrekkersrol kan 
vervullen.  
 
Aan de andere kant zullen ook patiënten, en zelfs ook toekomstige patiënten, meer bewust 
dienen te worden dat zij een rol mogen èn kunnen spelen bij de besluitvorming. In het 
alledaagse leven nemen we toch ook besluiten over zaken waar we niet goed in thuis zijn, 
maar waarover we ons wel eerst goed laten informeren. Bijvoorbeeld als het gaat over het 
nemen van een hypotheek voor ons nieuwe huis, het kiezen 
van een school voor ons kind, of het kopen van een auto. 
Waarom zou dit dan niet gelden voor onze gezondheid?  

Het is misschien ongebruikelijk tijdens een oratie, maar ik 
zou u willen vragen: wie van u zou willen meedenken of 
meebeslissen over behandelingen voor uw aandoening of 
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gezondheid? Wilt u uw hand opsteken als u dit zou willen? Uit dit, een van de snelst 
uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken, is te zien dat bij u de (duidelijke) meerderheid 
vóór is! 
 
Dat u wilt meedenken hangt samen met het feit dat wij steeds zelfstandiger en meer in staat 
zijn om via de computer dingen te zoeken en zelf te regelen. Wie bankiert er tegenwoordig 
niet online, of scant zijn eigen boodschappen in de supermarkt, of wekt zelf energie op met 
zonnepanelen? Zo ook zijn steeds meer patiënten bezig zichzelf te informeren over hun 
aandoening en de behandelmogelijkheden. 
Deze trend wordt gestimuleerd door de drie-goede-vragen campagne van de 
Patiëntenfederatie Nederland, maar ook de e-learnings die beschikbaar zijn voor diverse 
patiënten om te weten wat samen beslissen inhoudt en hoe zij dit in praktijk kunnen 
brengen, bijv. de algemene e-learnings over samen beslissen voor patiënten, maar ook voor 
zorgverleners, die zijn ontwikkeld met steun van het Citrienfonds. En de e-learning van de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, i.s.m. het Leids Universitair 
Medisch Centrum. 
 

Dit meedenken en evt. meebeslissen vereist niet alleen een bewustwording bij zorgverlener 
en patiënt, maar dikwijls ook een aanpassing in de organisatie van de zorg. Het eerste 
consult kan namelijk meer tijd vergen om alle informatie goed over te brengen. Hiervoor is 

een aanpassing nodig van de tijdsplanning voor gesprekken waarin een besluit genomen 
moet worden. Het kan ook een extra consult vergen om de patiënt eerst te informeren en te 
laten nadenken over zijn/haar voorkeur. In vervolgconsulten kan wel weer tijdwinst worden 

geboekt, omdat patiënten beter zijn geïnformeerd en vaak minder zorgen of vragen hebben. 
Zorgverzekeraars zijn gelukkig steeds meer bereid om een samen-beslissen gesprek te 
vergoeden, zonder dat daarin een besluit hoeft te vallen over een behandeling. 
 
Bij deze implementatieperikelen weet ik mij 
gesteund door onze minister van Medische 
Zorg en Sport, Bruno Bruins, die het ‘samen 
beslissen’ een warm hart toedraagt in een 
kort betoog, dat ik u wil laten zien en horen: 
 
U hoort dat er al een behoorlijk aantal goede 
initiatieven loopt. Nederland wordt gelukkig, 
mèt Noorwegen en Taiwan, erkend als 
voorloper op dit gebied, doordat samen 
beslissen op nationaal, regionaal en 
ziekenhuisniveau stevig op de kaart wordt gezet, met onder meer ministerieel leiderschap, 
trainingen voor medici, patiëntenwetgeving, nationale campagnes, ontwikkeling van 
keuzehulpen, instrumenten voor effectmeting, en richtlijnen die focussen op keuzes (Coulter 
2017, Van der Weijden 2017). 
 
Het is daarbij belangrijk dat zorgverleners de wijze van hun informatievoorziening 

afstemmen op het bevattingsvermogen van elke individuele patiënt (Gaissmaier 2008). Wij 
realiseren ons vaak onvoldoende hoe lastig het is om inhoudelijke en numerieke informatie 
te begrijpen voor een niet-medisch geschoolde (Murugesu 2018). Bovendien blijkt uit 



13 
 

onderzoek dat één derde van de patiënten die opgenomen worden in een ziekenhuis voor 
een chirurgische ingreep, beperkte gezondheidsvaardigheden heeft (Koster, 2017) Om deze 
risicocommunicatie te bevorderen lijken visuele hulpmiddelen heel geschikt. (Zipkin, 2014) 
Mensen zijn nu eenmaal meer visueel ingesteld. 
 

In samenwerking met de afdeling Medische 
Informatiekunde, heeft promovenda Fabienne 
Stubenrouch een hulpmiddel ontwikkeld in de 
vorm van een app, die juist deze lastige 
getallen over de voor- en nadelen van 
behandelopties omzet in, waarschijnlijk 
begrijpelijkere, visuele weergaves. Dit kan de 
patiënt in de spreekkamer helpen bij het 
begrijpen van de voor- en nadelen van de 

behandelmogelijkheden. Deze getallen zijn gebaseerd op bestaande evidence en richtlijnen 
en kunnen eenvoudig worden aangepast wanneer nieuwe evidence of lokale cijfers bekend 
zijn. De bruikbaarheid van deze tool zal worden getest in de spreekkamers van diverse 

specialisten.  
 
Ik realiseer me goed dat deze kansen en risico’s niet specifiek voor die ene patiënt hoeven te 

gelden. Daarvoor wordt weleens de term ‘casino-geneeskunde’ genoemd, waarin de kansen 
om te winnen – ofwel te genezen – nu eenmaal niet voor iedereen gelden. Er zijn nieuwe 
initiatieven gaande om steeds meer op individuele basis deze cijfers te genereren en aan te 

bieden aan de zorgprofessional èn de patiënt. 
 
Een tweetal van die ontwikkelingen wil ik specifiek benoemen: 
1. De ontwikkeling en toepassing van diverse keuze-ondersteunende hulpmiddelen, zoals 

keuzehulpen (Serrano 2017, Agoritsas 2015, Elwyn 2013). Deze internetapplicaties 
bieden patiënten informatie over hun aandoening, behandelopties, de voor- en nadelen 
van elke optie en helpen de patiënt zijn of haar voorkeur te bepalen. Hierdoor komen zij 
beter voorbereid naar het gesprek met hun dokter. Er is overtuigende evidence dat deze 
keuzehulpen effectief zijn om de kennis van de patiënt te vergroten en hun inschatting 
van risico’s, en de mate waarin hun voorkeur overeenkomt met de uiteindelijke 
behandelkeuze. Bovendien hebben keuzehulpen geen nadelig effect op keuzestress en 
gezondheidsuitkomsten. (Stacey 2017, Oshima Lee 2013) De ontwikkeling en de kwaliteit 
van keuzehulpen is inmiddels op nationaal en internationaal niveau gestandaardiseerd. 
(Coulter 2013, Joseph-Williams 2014) Aardig om te 
vermelden is dat een van de eerste keuzehulpen in 
Nederland al rond het jaar 2000 is ontwikkeld in het 
AMC, door dr. Sjaak Molenaar, voor vrouwen met 
borstkanker. (Molenaar 2001) 
Steeds meer elektronische 
ziekenhuisinformatiesystemen en patiëntendossiers 
ondersteunen gedeelde besluitvorming, bijv. via een 

patiëntportaal, waarin patiënten niet alleen hun 
afspraken kunnen zien en wijzigen of hun uitslagen 
kunnen bekijken, maar ook keuzehulpen krijgen aangeboden. In het AMC zijn inmiddels 
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de eerste keuzehulpen beschikbaar via het AMC-patiëntportaal. De keuzehulpen zijn 
uiteraard evidence-based, maar worden ook steeds meer toegespitst op de kenmerken 
van de patiënt zelf, op basis van informatie uit het elektronische patiëntendossier. Uit 
een heel recent onderzoek blijkt dat elektronische dossiers een effectief middel zijn om 
SDM te bevorderen en daarmee ook lifestyleverbeteringen en therapietrouw (Kuo, 
2018). 
Daarom vind ik, ook al is er al een hele reeks kwaliteitscriteria in de zorg, dat het 
gedocumenteerde gebruik van keuze-ondersteunende hulpmiddelen niet zou misstaan 
tussen deze kwaliteitscriteria.  
Op dit moment voeren promovendae Sylvana de Mik en 
Fabienne Stubenrouch een nationale studie uit naar de 
implementatie van keuze-ondersteunende hulpmiddelen bij 
vaatchirurgische patiënten. Belangrijk zijn daarbij de metingen 
van de mate waarin gedeelde besluitvorming wordt gerealiseerd. 
Op dit terrein is nog wel onderzoek noodzakelijk, omdat er nog 
geen consensus bestaat over welke meetinstrumenten daarvoor 
het meest geschikt zijn (Légaré 2018).  

Een kritische noot bij deze keuzehulpen is wel dat al dergelijke 
hulpmiddelen simpelweg niet werken… tenzij de zorgprofessional 
de attitude en vaardigheid heeft om gedeelde besluitvorming 

daadwerkelijk toe te passen. Daarom zou de inzet van 
keuzehulpen gepaard moeten gaan met training van de 
zorgprofessionals om in hun spreekkamergesprekken het samen 

beslissen te realiseren. 
2. Ten tweede moeten we ons als zorgverleners realiseren dat we 

weliswaar de patiënt voldoende moeten informeren over de opties, zodat ze kunnen 
meedenken of meebeslissen, maar dat het niet gaat om uitputtende informatie, maar, 
om in termen van de Harteraad te spreken, om wat ertoe doet voor de patiënt.  
De doctores Anne Eskes en Fleur Brölmann hebben dit verschil in waardering van 
uitkomsten tussen arts en patiënt geconstateerd, bijvoorbeeld als het ging om littekens 
na brandwonden. (Eskes 2012) 
Dit betekent dat we in toekomstig wetenschappelijk onderzoek weleens heel andere 
uitkomstmaten zouden moeten gaan gebruiken naast de gebruikelijke uitkomsten, zoals 
overleving, genezing, complicaties, of kwaliteit van leven. Hiervoor zouden we nog meer 
moeten nagaan wat voor de patiënt belangrijke uitkomstmaten zijn.  
Voor dit doel zijn de laatste jaren patient reported outcomes (PROMs) en patient 
reported experience measures (PREMs) in zwang geraakt: PROMs gaan vooral over 
uitkomsten van de zorg waar alleen patiënten betrouwbare uitspraken over kunnen 
doen. Bijvoorbeeld pijn, jeuk, of vermoeidheid. PREMs betreffen meer het proces van de 
zorg, zoals bejegening, communicatie en informatievoorziening.  
Aan deze personalisatie van de zorg wordt de laatste tijd meer aandacht besteed, zoals 
ook in de nationale implementatieprojecten die door het Zorginstituut worden 
gesubsidieerd en waaraan de minister refereerde. Aan één daarvan doet een aantal 
Universitair Medische Centra -waaronder het AMC- mee, samen met het NFU-

consortium Kwaliteit van Zorg en verschillende patiëntenorganisaties, onder leiding van 
promovendus Haske van Veenendaal. In dit implementatieproject worden o.a. de 
uitkomsten van PROMs via een dashboard in de spreekkamer beschikbaar gesteld om 
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gedeelde besluitvorming te bevorderen. Ook deze PROM-uitkomsten, die de patiënten 
zelf aangeven, zijn geldig voor een grote groep patiënten, maar hoeven niet per se het 
meest relevant te zijn voor de individuele patiënt. Dus ook hier blijft het van belang aan 
de patiënt zelf te vragen wat hij of zij belangrijk vindt.  

 
Dames en heren, ik heb u in deze lezing willen illustreren dat EBM en SDM beide juweeltjes 
in de zorg zijn, die essentieel zijn om de kwaliteit van de huidige gezondheidszorg verder te 
verhogen. Beslissingen in de gezondheidszorg horen gebaseerd te zijn op de best 
beschikbare evidence, individuele beslissingen ook op de voorkeur van de patiënt. Op basis 
van voor de patiënt relevante evidence over mogelijke uitkomsten van behandelingen 
kunnen we niet voor, maar met de patiënt de best passende handelwijze kiezen. 
Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven gaande, van hoog tot laag en bij zorgprofessionals 
en patiënten, om deze juweeltjes eigen te willen maken. Ondanks de weinig platte structuur 
in de gezondheidszorg, de traagheid en de drang naar homeostase in de zorg, lijkt er een 
kritische massa in beweging te zijn gekomen die niet meer te stuiten is. Hieraan lever ik 
graag een bijdrage. 
 

Dankwoord 
 
Aan het einde gekomen van mijn oratie wil ik graag een aantal mensen bedanken. Deze 

opsomming kan onmogelijk compleet zijn. Ik zal mij daarom bedienen van, epidemiologisch 
gezien, onacceptabele methoden zoals datareductie, selectie- en reporting bias. Bij voorbaat 
mijn excuses hiervoor. 

In de eerste plaats wil ik bedanken het college van Bestuur, voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 

Verder de hooggeleerden Reneman, (Jacobs,) Slaaf, Tangelder en Kitslaar, die mij in 
Maastricht op weg hebben geholpen in de wetenschap.  

Hooggeleerde Romijn, beste Hans. Het is fijn om benoemd te zijn tot hoogleraar in deze 
twee belangrijke drempelconcepten in de geneeskunde. Ik beschouw het als een onmisbare 
steun vanuit de Raad van bestuur voor dit gedachtegoed en hoop, dat nu ook het AMC en 
VUmc als alliantie samen beslissen, wij ons beter kunnen profileren op deze gebieden, zodat 

we binnenkort kunnen zeggen: “Je werkt hier evidence-based, of je werkt hier niet” en: “Je 
beslist hier samen met de patiënt, of je beslist hier niet”. 

Hooggeleerde Legemate, beste Dink. Veel dank dat je mij hebt voorgedragen voor dit 
hoogleraarschap. Ik beschouw het als een voorrecht. Het is heel prettig om jou, als clinicus 
en bestuurder, maar ook als medestander van deze beide gedachtegoederen te hebben. 

Hooggeleerde Bossuyt, beste Patrick. Jij hebt mij ondersteund in het implementeren van het 
EBM-gedachtegoed in het AMC en was een bron van methodologische kennis bij het 
uitwerken van nieuwe concepten op dit gebied. Ik noem je graag een wijze Belg, ook al 
wordt dit door veel Nederlanders als een oxymoron beschouwd. 

Hooggeleerde Bakker, beste Piet, dank voor het feit dat je mijn blik hebt verruimd omtrent 

kwaliteit van zorg en de rol van EBM hierin. Ik hoop dat gedeelde besluitvorming op veel 
plekken als een gewenste procesinnovatie toegepast zal gaan worden. 
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chirurgische verstekeling in een chirurgische vakgroep. 

Hooggeleerde Balm, beste Ron. Dit gesouffleerde dankwoord is voor jou, maar ook voor de 
vorige hoogleraren in de vaatchirurgie, voor de jaren waarin ik vooral in die vaatchirurgie 
onderzoek heb kunnen doen. 

Hooggeleerde Vermeulen, beste Hester, dank dat ik een bijdrage mocht leveren aan je 
ontwikkeling van verpleegkundige tot wetenschapper en hoogleraar. Wij weten nog steeds 

het beste hoe de wondzorg moet gebeuren, nietwaar!  

Zeergeleerde Koelemaij, beste Mark, partner in crime als het gaat om de EBM-trainingen 
voor assistenten chirurgie, die we als sinds eind vorige eeuw, aanvankelijk met Dink 

Legemate, aanbieden. We zijn inmiddels op ons ruggenmerg deze trainingen aan het geven. 
Het wordt tijd dat anderen binnen de chirurgie het belang hiervan inzien en het stokje willen 
overpakken. 

Beste promovendi en inmiddels gepromoveerden. Behalve degenen die ik al genoemd heb, 
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Mijn ouders, die mij altijd hebben gesteund bij de keuzes die ik maakte en hierin de ruimte 

hebben gegeven, ook al heb ik die keuzes misschien niet altijd met ze gedeeld. Omdat mijn 
ouders beiden medisch geschoold waren, heb ik dit vakgebied van kinds af aan mogen 
ervaren. Mijn vader heeft helaas de laatste 30 jaar van mijn leven niet mee mogen maken. 
Mijn moeder kan hier vandaag ook niet fysiek aanwezig zijn. Zij is nu 92 jaar, lijdt aan de 
ziekte van Alzheimer, is matig ter been en vooral slechthorend. 

En ten slotte, mijn vrouw Judith. Er bestaan ook juweeltjes buiten de zorg. Ik dank je voor je 
buitengewone liefde en het voorrecht om bonusvader te mogen zijn van Kevin en Sophie. En 

speciaal voor jullie: de telefoons mogen weer aan! 

Ik heb gezegd. 



17 
 

Referenties (alfabetisch) 

 

• Agoritsas T, Heen AF, Brandt L, Alonso-Coello P, Kristiansen A, Akl EA, Neumann I, Tikkinen KA, 
van der Weijden T, Elwyn G, Montori VM, Guyatt GH, Vandvik PO. Decision aids that really 
promote shared decision making: the pace quickens. BMJ. 2015 Feb 10;350:g7624. 

• Brölmann FE, Groenewold MD, Spijker R, van der Hage JA, Ubbink DT, Vermeulen H. Does 
evidence permeate all surgical areas equally? Publication trends in wound care compared to 
breast cancer care: a longitudinal trend analysis. World J Surg. 2012 Sep;36(9):2021-7. 

• Coulter A. https://blogs.bmj.com/bmj/2017/07/13/angela-coulter-the-global-reach-of-shared-
decision-making/.  

• Elwyn G, Lloyd A, Joseph-Williams N, Cording E, Thomson R, Durand MA, Edwards A. Option 
Grids: shared decision making made easier. Patient Educ Couns. 2013 Feb;90(2):207-12. 

• Gaissmaier W, Gigerenzer G. Statistical illiteracy undermines informed shared decision making. Z 
Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2008;102(7):411-3. 

• Hoffmann TC, Montori VM, Del Mar C. The connection between evidence-based medicine and 
shared decision making.  JAMA. 2014;312(13):1295-1296. 

• Houts PS, Witmer JT, Egeth HE, Loscalzo MJ, Zabora JR. Using pictographs to enhance recall of 
spoken medical instructions II. Patient Educ Couns. 2001 Jun;43(3):231-42. 

• Joseph-Williams N, Newcombe R, Politi M, Durand MA, Sivell S, Stacey D, O'Connor A, Volk 
RJ, Edwards A, Bennett C, Pignone M, Thomson R, Elwyn G. Toward Minimum Standards for 
Certifying Patient Decision Aids: A Modified Delphi Consensus Process. Med Decis Making. 2014 
Aug;34(6):699-710. http://ipdas.ohri.ca/  

• Knops AM, Ubbink DT, Legemate DA, de Haes JC, Goossens A. Information communicated with 
patients in decision making about their abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2010 Jun;39(6):708-13. 

• Kon AA. The shared decision-making continuum. JAMA. 2010 Aug 25;304(8):903-4. 

• Koster ES, Schmidt A, Philbert D, van de Garde EMW, Bouvy ML. Health literacy of patients 
admitted for elective surgery. Z Gesundh Wiss. 2017;25(2):181-186. 

• Kuo AM, Thavalathil B, Elwyn G, Nemeth Z, Dang S. The Promise of Electronic Health Records to 
Promote Shared Decision Making: A Narrative Review and a Look Ahead. Med Decis 
Making. 2018 Sep 18:272989X18796223 [Epub ahead of print]. 

• Légaré F, Adekpedjou R, Stacey D, Turcotte S, Kryworuchko J, Graham ID, Lyddiatt A, Politi MC, 
Thomson R, Elwyn G, Donner-Banzhoff N. Interventions for increasing the use of shared decision 
making by healthcare professionals. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 19;7:CD006732. 

• Murugesu, L., Heijmans, M., Fransen, M., Rademakers, J. (2018) Beter omgaan met beperkte 
gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools. Utrecht, Nivel, 2018.  

• Meyer, JHF, Land R. Threshold concepts and troublesome knowledge (1): Linkages to ways of 
thinking and practising. In: C. Rust (Ed.), Improving student learning – Ten years on. Oxford: 
Centre for Staff and Learning Development, 2003. 

• Meyer JHF, Land R. "Threshold concepts and troublesome knowledge (2): Epistemological 
considerations and a conceptual framework for teaching and learning" Higher Educ 
2005;49(3):373-388. 

• de Mik SML, Stubenrouch FE, Balm R, Ubbink DT. Systematic review of shared decision-making in 
surgery. Br J Surg. 2018 Oct 25. 

• Molenaar S, Sprangers MA, Rutgers EJ, Mulder HJ, Luiten EJ, de Haes JC. Interactieve cd-rom over 
de keuze tussen borstsparende behandeling en amputatie: positieve reacties van patiënten en 
chirurgen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 May 26;145(21):1004-8. 

https://blogs.bmj.com/bmj/2017/07/13/angela-coulter-the-global-reach-of-shared-decision-making/
https://blogs.bmj.com/bmj/2017/07/13/angela-coulter-the-global-reach-of-shared-decision-making/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph-Williams%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Newcombe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Politi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Durand%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sivell%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stacey%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volk%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volk%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edwards%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pignone%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elwyn%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23963501
http://ipdas.ohri.ca/


18 
 

• Oshima Lee E, Emanuel EJ.  Shared decision making to improve care and reduce costs.  N Engl J 
Med. 2013;368(1):6-8. 

• Sackett DL, Rosenberg MC, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it 
is and what it isn’t. BMJ 1996;312;71-72. 

• Santema TB, Stubenrouch FE, Koelemay MJ, Vahl AC, Vermeulen CF, Visser MJ, Ubbink DT. 
Shared Decision Making in Vascular Surgery: An Exploratory Study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2016 Apr;51(4):587-93. 

• Serrano V, Rodriguez-Gutierrez R, Hargraves I, Gionfriddo MR, Tamhane S, Montori VM. Shared 
decision-making in the care of individuals with diabetes. Diabet Med. 2016 Jun;33(6):742-51. 

• Spatz ES, Krumholz HM, Moulton BW. Prime Time for Shared Decision Making.  JAMA. 2017 Apr 
4;317(13):1309-1310. 

• Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas 
H, Lyddiatt A, Thomson R, Trevena L. Decision aids for people facing health treatment or 
screening decisions. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 12;4:CD001431. 

• Stiggelbout AM, Pieterse AH, De Haes JC. Shared decision making: Concepts, evidence, and 
practice. Patient Educ Couns. 2015 Oct;98(10):1172-9. 

• Stiggelbout AM, Van der Weijden T, De Wit MP, Frosch D, Légaré F, Montori VM, Trevena L, 
Elwyn G. Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare. BMJ. 2012 
Jan 27;344:e256. 

• Ubbink DT, Legemate DA, Koelemay MJ. The Merits of a Two-Day Evidence-Based Medicine 
Course for Surgical Residents. World J Surg. 2016 Aug;40(8):1809-14. 

• Ubbink DT, Visser A, Gouma DJ, Goslings JC. Registration of surgical adverse outcomes: a 
reliability study in a university hospital. BMJ Open. 2012 May 25;2(3). 

• Ubbink DT, Guyatt GH, Vermeulen H. Framework of policy recommendations for implementation 
of evidence-based practice: a systematic scoping review. BMJ Open. 2013 Jan 24;3(1). 

• Ubbink DT, Hageman MG, Legemate DA. Shared Decision-Making in Surgery. Surg Technol Int. 
2015 May;26:31-6. 

• Ubbink DT, Vermeulen H. Spinal cord stimulation for non-reconstructable chronic critical leg 
ischaemia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;(2):CD004001. 

• Vaisbuch Y, Santa Maria PL. Age-Related Hearing Loss: Innovations in Hearing Augmentation. 
Otolaryngol Clin North Am. 2018 Aug;51(4):705-723. 

• Vermeulen H, Swinkels JA, Bakker PJ, Ubbink DT. Beter weten dan de wetenschap. Leidt 
hoogmoed tot het volharden in onnodige handelingen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154(51-
52):A2896. 

• van der Weijden T, Post H, Brand PLP, van Veenendaal H, Drenthen T, van Mierlo LA, Stalmeier P, 
Damman OC, Stiggelbout A. Shared decision making, a buzz-word in the Netherlands, the pace 
quickens towards nationwide implementation. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2017 Jun;123-
124:69-74. 

• Zee M, de Boer M, Jaarsma AD. Acquiring evidence-based medicine and research skills in the 
undergraduate medical curriculum: three different didactical formats compared. Perspect Med 
Educ. 2014 Nov;3(5):357-70. 

• Zipkin DA, Umscheid CA, Keating NL, Allen E, Aung K, Beyth R, Kaatz S, Mann DM, Sussman 
JB, Korenstein D, Schardt C, Nagi A, Sloane R, Feldstein DA. Evidence-based risk communication: a 
systematic review. Ann Intern Med. 2014 Aug 19;161(4):270-80. 

  



19 
 

Illustraties: 

• Platte aarde: https://wibnet.nl/cultuur/mythen/complottheorieen/nee-de-aarde-is-niet-plat 

• Homeostase: https://farmanuario.com/homeostasis-que-es/ 

• Inertia: www.tutorvista.com/content/science/science-i/force-laws-motion/inertia.php 

• Schepping van Adam: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_schepping_van_Adam 

• Aristoteles: nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles 

• Hippocrates: http://famousbiologists.org/hippocrates/ 

• Leonardo da Vinci: https://nl.wikipedia.org/wiki/Uomo_universale 

• Homo mobilis: 

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/30/1414712686179_Image_galleryImage_Three_people_

uses_their_p.JPG 

• Politici en eed van Hippocrates: http://www.rightsidesd.com/?attachment_id=22265 

• Prof. Boerhaave: nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Boerhaave 

• James Lind: www.abc.net.au/news/2018-10-05/james-lind/10338330 

• Precisiegeneeskunde: https://www.medischcontact.nl/upload/be672b88-0535-4067-8f26-

cade58f39ce3_image2093173037163475806.jpg 

• SDM: Glijdende schaal: Kon AA. The shared decision-making continuum. JAMA 2010. 

• Gehoorapparaten: www.acoustique-medicale-boissel-montelimar.fr 

• Knoopbatterijtjes: https://www.dutchhearing.nl/batterijen 

• Primum non nocere: http://lacoupedhygie.fr/wp-

content/uploads/2018/04/il_570xN.756913077_51hb-570x381.jpg 

• Laurentius de Voltolina: nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg 

• Nelson Mandela: http://theincidentaltourist.com/wp-content/uploads/2018/07/Screen-Shot-

2018-07-05-at-21.33.15.png 

• Handen opsteken: mollyfletcher.com/app/uploads/2015/08/employees.jpg 

• Videoclip Minister Bruins: https://youtu.be/HARw6r8VYgQ 

• App medische kansen en risico’s: www.mapping.nu 

• Keuzehulp: S. Molenaar et al., NTvG 2001. 

 

http://www.mapping.nu/

