
  
Bernhoven
 Samen Beslissen, want niet  
 iedere patiënt is hetzelfde

Samen Beslissen
Bernhoven koos 3 jaar geleden voor een  
nieuwe strategie waarbij de focus ligt op het geven 
van doelmatige zorg waarbij er persoonlijke aan-
dacht is voor iedere patiënt. Bernhoven sloot een 
5-jarig contract met CZ. Zo kon het de organisatie  
aanpassen aan een nieuwe werkwijze. ‘Samen  
Beslissen’ is hierin een belangrijk onderdeel. Voor-
afgaand aan een behandeling gaan artsen uit-
voerig met patiënten in gesprek. Is een operatie, 
ingreep of behandeling echt nodig? Wat zijn de voor-
delen en wegen deze op tegen de nadelen voor de  
individuele patiënt? Zorgverleners betrekken 
patiënten actief bij hun behandeling, onder 
meer met digitale keuzehulpen. Andere zieken- 
huizen en zorgverzekeraars zien in Bernhoven de toe-
komst van de zorg in Nederland.

Bij Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel, staat 
‘Samen Beslissen’ voorop. Door patiënten actief te betrekken bij  
hun behandeling, krijgen zij de behandeling die het beste aansluit bij 
hun wensen, is het idee. “Ik sta graag zelf mede aan het roer, daar-
door voel ik me sterker.”

Vroeger bepaalden artsen wat het beste was voor 
een patiënt, zegt internist Allert Vos. Maar niet  
iedereen is hetzelfde. “Wat de één een verwaar-
loosbare bijwerking vindt, kan voor de ander de 
kwaliteit van leven flink aantasten.” Als inter-
nist ziet hij bijvoorbeeld veel patiënten die op 
enig moment voor de vraag staan: wel of geen  
chemo? “Chemokuren leiden vaak tot zenuw- 
pijnen in de vingers. Als een patiënt niets liever 
doet dan pianospelen, is het goed om dat extra  
onder de aandacht te brengen. Zodat je kunt  
bespreken of de kuur opweegt tegen de moge-
lijke consequentie dat iemand nooit meer piano 
kan spelen. Dan moet je wel weten dát iemand 
piano speelt.” Daarom gaat Allert met iedere patiënt 
uitvoerig en persoonlijk in gesprek. “Ik vind het  
belangrijk om meer te weten over iemands situa-
tie: hoe staat hij of zij in het leven? Dat versterkt 
de dialoog.”

Dialoog centraal
Die dialoog staat bij Bernhoven centraal. Zorgver-
leners in Bernhoven werken volgens het principe 
‘Samen Beslissen’ (zie kader). Door patiënten actief 
te betrekken bij hun behandeling, krijgen mensen 
de behandeling die het beste aansluit bij hun wen-

sen en behoeften. Om die dialoog te ondersteunen, 
maakt Bernhoven voor een aantal aandoeningen  
–  borstkanker, galsteenlijden, liesbreuken, uitgezaaide  
dikkedarmkanker en een versleten heup – gebruik 
van een digitale keuzehulp. Deze maakt de behandel-
mogelijkheden én de voor- en nadelen voor patiënten 
inzichtelijk en laat mensen nadenken over de vraag 
of een ingreep of behandeling opweegt tegen de  
mogelijke gezondheidswinst. “Mensen vullen de 
keuzehulp thuis in alle rust in. Er rolt geen ‘harde 
uitslag’ uit, de antwoorden vormen de basis voor het 
vervolggesprek”, aldus Allert.

Keuzehulp
Erna van Bergen-Vos (51 jaar) maakte onlangs  
gebruik van de digitale keuzehulp. Bij haar was 
borstkanker geconstateerd, met haar arts maakte 
ze de keuze om de borst te verwijderen. Daarmee 
diende zich echter meteen een nieuwe keuze aan: 
wil ze straks wel of geen borstreconstructie (een in-
greep waarbij de verwijderde borst zo goed moge-
lijk wordt nagemaakt) – en op welke manier? “Die 
keuze vond ik lastiger. Ik kon niet goed inschatten 
wat het met mij zou doen om nog maar 1 borst te 
hebben. Maar het was wel goed om daar over na te 
denken. Dan kon de chirurg daar tijdens de borst-

verwijderende operatie eventueel op anticiperen.” 
De keuzehulp gaf haar nieuwe inzichten en zette 
haar aan het denken. “Ook over de wijze van re-
construeren: met kunstmateriaal – ‘siliconen’ – of 
met eigen materiaal?” Erna vindt het prettig dat 
ze op deze manier bij haar behandeling betrokken 
wordt. “De arts blijft de deskundige, maar ik sta wel 
zelf graag mede aan het roer, zeker als het om mijn  
gezondheid gaat. De keuzehulp, maar ook het hele 
persoonlijke contact met de artsen en verpleeg-
kundigen helpen daarbij. Daardoor voel ik me als 
patiënt gehoord. Dat maakt me sterker.”

Ziekenhuis

Kies samen de zorg die bij u past
Hebt u binnenkort een gesprek met een arts of 
zorgverlener? Door u voor te bereiden op het ge-
sprek en de juiste vragen te stellen, kunt u samen 
met uw arts de beslissing nemen die het beste 
past bij úw situatie. CZ helpt u op weg met han-
dige tips. Zo bent u altijd voorbereid. En weet u 
wat u moet doen voor, tijdens en na uw gesprek. 
Ga naar www.cz.nl/consultvoorbereiding.

Wilt u weten hoe CZ ook in andere regio’s werkt 
aan het verbeteren van de zorg? Kijk dan op 
www.cz.nl/rondjezorg.

Internist Allert Vos
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