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Kennis Cliënt



SDM

• Komt uit somatische gezondheidszorg

• Een praktijk bij moeilijk behandelbare 

chronische ziektes zonder duidelijke beste 

behandeling.





Compliance

• Compliance interventies zijn er vaak op 

gericht de cliënt zijn gedrag te 

beïnvloeden om de voorschriften van de 

arts beter te volgen, dwz:

– Conformeren aan wat de hulpverlener ziet 

als de optimale behandeling.

– SDM gaat uit van 2 experts de hulpverlener

en cliënt 

Deegan and  Drake



Drie perspectieven

• Wetenschappelijke inzichten

• Inzichten hulpverlener

• Ervaringen van cliënt

– Keuze

– Zelf bepalen / zelf beslissen

– Empowerment



Professionele

kennis

S.D.M.

Monitoring en begeleiding m.b.v. relevante resultaten uit

een periodiek door de cliënt in te vullen vragenlijst

Behoeften en 

wensen cliënt

Wetenschappelijke

Inzichten / 

Behandelopties (EBP)

Shared decision 

making

Empoweren cliënt 

door ervaringswerker

Herstelverhalen



Pilot Kansas (N=189)

662 maal is het programma gebruikt

1 patiënt heeft nooit meegedaan

9 cliënten niet consequent gevolgd

• Grotere betrokkenheid bij consult

• Verhalen helpen bepalen gespreksagenda

• Interventies zijn meer gericht op behoeften 
en wensen van de cliënt 



De praktijk

• Kantoor  of  inloop- FACT of wijkteam

• SDM hoek (informatie materiaal, computer, etc.) 

• Ervaringswerker
SDM hoek



Concept 

computerprogramma



Waar wilt u het zo meteen met uw 

behandelaar over hebben?

Naam: ………………………………..

Etc:     ………………………………..

Klik hier voor het bekijken van 

de ervaringen van anderen

Klik hier voor meer informatie 

over  ziektebeelden 



Empoweren van cliënt



Uw “powerstatement”:

…………………… ……………………

…………………… ……………………

…………………… ……………………

…………………… ……………………

Klik hier voor het bekijken van 

voorbeelden van 

“powerstatements”

Klik hier voor het maken 

(wijzigen) van uw

powerstatement



Personal medicine

• Voorbeelden (wandelen, de kat verzorgen, naar de kerk 
gaan, Yoga, etc...)

• .............

• .............

• .............

• .............

• Top drie

• 1.

• 2.

• 3.



Hoe gaat het met u?

Nu volgen verschillende vragen waarbij gevraagd 

wordt om aan te geven hoe het de laatste tijd met 

u gaat. Het antwoord kunt u geven door met uw 

vinger het vak van uw keuze aan te raken.

Als u iets aan een antwoord wilt toevoegen, kunt u 

dat met het toetsenbord doen.



Verantwoordelijkheden

Lukt het u om de dingen waar u verantwoordelijk 

voor bent uit te voeren?

Helemaal niet Meestal niet Even vaak wel 

als niet 

Meestal wel Helemaal

Wilt u nog hier iets aan toevoegen ja / nee



Hoe is het gesteld met….

• Psychische gezondheid?

• Lichamelijke gezondheid?

• Huisvesting?

• Opnames / detentie?

• Drugs alcohol?

• Last van gedachtes / angsten?

• Energie? 

• Etc.



Huidige medicatie

• Zyprexa

• Oxazepam

• Akineton

• Temazepam

• Nog andere medicatie?

…………………………………..



Neemt u uw medicatie zoals 

voorgeschreven?

• Ja 0

• Mee gestopt 0

• Niet gestart 0

• Minder 0

• Meer 0

• Naar eigen inzicht 0



Als u uw medicatie niet neemt zoals 

voorgeschreven wat zijn dan de redenen?

Last van of angst voor bijwerkingen?

Medicatie helpt niet of geen vertrouwen in

Alcohol / drugs. Ik gebruik liever A / D dan medicatie

Gezondheid: last van of angst voor diabetus/ gewicht

Steun, ik heb iemand nodig die me helpt herinneren

Gebrek aan motivatie

Ik heb ze niet in huis of kan ze niet halen

Mag niet vanwege mijn geloof

Wil zelf uitproberen hoe het werkt

Etc.



Het doel van vandaag:

• Mijn zorgen bespreken 0

• Vragen stellen 0

• Informatie halen over mijn rechten 0

• Andere medicatie 0

• Voortgang bespreken 0

• Informatie 0

• ...................... 0



Voorbeeld

computeruitvoer



Uitvoer (voorbeeld)



Voor meer informatie:

m.bahler@ggz-nhn.nl of h.oosterveld@ggz-nhn.nl



Scherm met keuze voor het 

bekijken van korte filmpjes met 

herstelverhalen



Vignetten met daarachter korte filmpjes 

met herstelverhalen

Terug naar het programma

Christian

Margreet Gerard

Liesbeth



Scherm met voorbeelden van 

“powerstatements” en de 

mogelijkheid om er zelf één te 

maken (wijzigen)



“Powerstatement”

• Voorbeeld 1 “een goede ouder”:

“een goede vader zijn is het meest belangrijke in mijn leven. Ik wil niet dat dit in het 

geding komt door mijn ziekte OF door de bijwerkingen van de medicatie. U en ik 

moeten samenwerken om medicatie te vinden die me steunt een goede vader te zijn”

• Voorbeeld 2 “zingen”

Door zingen voel ik me goed. Zingen helpt me met mijn herstelproces. Ik wil met u 

samenwerken met het vinden van de medicatie en dosis waardoor ik in staat ben om 

te blijven zingen in het koor. 

Klik hier voor het bekijken van 

(meer) voorbeelden van 

“powerstatements” en 

“personal medicine”

Klik hier voor het maken 

(wijzigen) van uw

powerstatement

Terug naar het programma


