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6 STEPHAN RAMAEKERS

Inleiding

Klara is een 49-jarige vrouw met diabetes, type 1, die moeilijk instelbaar is gebleken. 

Ze heeft een ziektegeschiedenis waarin ze in de loop van jaren werd geconfronteerd 

met veel voorkomende complicaties bij diabetes en frequente ziekenhuisopnames. Nu 

is ze opgenomen vanwege hyperglycaemie en ernstige uitdrogingsverschijnselen. Dit 

is de vijfde opname om dezelfde reden binnen een half jaar.

Geheel volgens protocol krijgt ze een infuus om het vochttekort op te heffen. 

Driemaal eerder leidde dit, samenhangend met haar zwakke nierfunctie, tot een 

dusdanige overmaat aan vocht rondom longen en hart dat vervolgens gevreesd werd 

voor een harttamponnade. Klara herkent de voortekenen daarvan sinds haar dit de 

eerste keer is overkomen. Zo voelt zij aan de toegenomen huidspanning behoorlijk 

precies wanneer haar vochtbalans weer op peil is. Helaas zegt het protocol dat 

Klara volgens een vaste formule vocht toegediend dient te krijgen en daar wordt, 

onder verwijzing naar Evidence Based Medicine, door verpleging en zaalarts niet van 

afgeweken. Haar grote frustratie en gevoel van machteloosheid ten spijt gaat het dit 

keer opnieuw mis.

De kern van dit lectoraat betreft de manier waarop zorgprofessionals situaties bij 
hun patiënten beoordelen en daarover beslissingen nemen. Dat wordt ook wel 
benoemd in termen van: klinisch redeneren of probleemoplossen, diagnostisch 
redeneren, klinisch beslissen, professioneel redeneren, kritisch denken, en vele 
termen meer.

Ik zal vooral spreken van professioneel redeneren en beslissen om aan te 
geven dat het niet alleen gaat om het redeneren van zorgprofessionals in een 
‘klinische’ setting – zoals bij Klara – maar bijvoorbeeld ook om beslissingen die 
de wijkverpleegkundige neemt in een thuissituatie, de fysiotherapeut in een 
gezondheidscentrum, de huisarts in zijn praktijk, de diëtiste tijdens een consult, 
et cetera. Ik spreek van redeneren en beslissen omdat, behalve de uiteindelijke 
beslissingen die worden genomen, ook de redenering, argumenten en wijze van 
onderbouwing in het proces daar naartoe essentieel zijn. De reikwijdte hiervan 
betreft zeker niet alleen diagnostiek maar ook allerlei keuzes rondom interventies, 
tussentijdse monitoring van de veranderingen die optreden en bijstellingen in de 
behandeling.
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Tegen deze achtergrond focust het lectoraat op drie aspecten in het redeneren en 
beslissen. Als eerste, de rol in dit proces van de patiënt of cliënt. Welke zeggenschap 
had Klara in haar behandeling? Welke rol speelden haar ervaringen, behoeftes en 
voorkeuren in de beslissingen die over haar behandeling werden genomen? Wat 
betekenen haar eigen patiëntervaringen binnen een geprotocolleerde zorg op 
basis van wetenschappelijke evidentie?

Vanuit een bewustzijn dat daar in de afgelopen decennia te weinig 
aandacht voor is geweest maar ook het besef dat professionals de voorkeuren, 
overwegingen en keuzes van hun patiënten lang niet altijd juist inschatten, 
wordt hier tegenwoordig meer nadruk op gelegd en heeft het recht doen aan 
de regiepositie van de patiënt een eigenstandig begrip gekregen: shared decision 
making. Organisaties en instellingen zoals de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving, ZonMW of De hartstichting onderstrepen het belang dat zij hechten 
aan meer aandacht hiervoor, in de vorm van beleidsadviezen en subsidies voor 
onderzoek en innovatie op dit terrein.

Als tweede focuspunt: het beslissen in teams, in het bijzonder in interprofessionele 
teams. Bij situaties zoals die van Klara zijn zeer velen betrokken, professionals van 
allerlei pluimage: verpleegkundigen, vele specialisten (de internist die haar diabetes 
onder controle had, een gastro-enteroloog, nefroloog, neurologe, vaatchirurg en 
een cardioloog), de ziekenhuisapotheker, diëtiste en een dialyseverpleegkundige. 
In de gewone, dagelijkse thuissituatie kwamen daar allerlei anderen voor in de plaats: 
praktijkondersteuner en huisarts, fysio- en ergotherapeut, wijkverpleegkundige, 
gezondheidspsycholoog en sociaal-maatschappelijk werker, thuiszorghulp, enz. 
Regelmatig komen er vragen dan op als: wie heeft het overzicht? Wie houdt 
regie? Hoe worden onderling tegenstrijdige interventies voorkomen? Hoe worden 
incidenten en misverstanden in de overgangen tussen 2de en 1ste lijn voorkomen?

Onder invloed van de toenemende complexiteit van zorgvragen, als ook 
de voortschrijdende specialisatie in zorgberoepen, groeit de behoefte aan 
hoogwaardige samenwerking tussen zorgprofessionals. Nu zijn er in de zorg 
reeds vele voorbeelden van een nauwe samenwerking tussen de verschillende bij 
behandeling betrokken professionals – net als in het voorbeeld van Klara – maar 
te constateren valt ook dat bestaande samenwerkingen naar een hoger niveau 
moeten om die toenemende complexiteit het hoofd te kunnen bieden (1) en dat 
er op diverse terreinen nog niet of nauwelijks wordt samengewerkt.



8 STEPHAN RAMAEKERS

Dan mijn derde focuspunt. Wie mij al langer kent, weet dat de thema’s klinisch 
redeneren, de rol van de patiënt daarin en de positie van de individuele 
zorgverlener binnen het grotere geheel, mij na aan het hart liggen. Voor mij zijn 
deze thema’s nadrukkelijk verbonden met het kritisch-constructief vermogen 
van de zorgverlener, een onderzoekende attitude, bekwaamheidsontwikkeling, 
professionaliteit, en met duurzaam opleiden. Mijn derde focuspunt is dan ook hoe 
(toekomstig) zorgverleners zich dit professioneel redeneren en beslissen eigen 
maken, bekwaam hierin worden en dat langdurig blijven. De verantwoordelijkheid 
van zorgopleidingen, zoals bij de HvA, om toekomstig zorgverleners daar adequaat 
op voor te bereiden hoort hierbij. Mijn veronderstelling is dat werkwijzen, 
gewoontes en cultuur in de zorg veranderen als nieuwe generaties professionals 
de praktijk betreden, die al in hun opleiding nieuwe werkwijzen en hun rationale 
als volkomen logisch hebben ervaren.

In deze lectorale rede wil ik enkele fundamentele inzichten met u delen bij elk van 
de thema’s: het professioneel redeneren, shared decision making en beslissen in 
interprofessionele teams. Aan de hand daarvan wil ik u vervolgens laten zien wat 
mijn agenda voor praktijkgericht onderzoek en innovatie op deze terreinen is.
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Professioneel redeneren en beslissen

Alvorens in te zoomen op het beslissen op geleide van de patiënt en in 
samenwerking met andere professionals, zal ik stilstaan bij enkele aspecten van wat 
professioneel redeneren en beslissen precies inhoudt. Ik doe dat omdat ‘klinisch 
of professioneel redeneren’, net als EBP, veelgebruikte begrippen zijn geworden 
en in vakinhoudelijke en wetenschappelijke publicaties vaak verschillende inhoud 
hebben.

Als werkdefinitie voor nu: onder het professioneel redeneren van 
zorgprofessionals versta ik het gericht verzamelen, interpreteren en ordenen 
van informatie aan de hand waarvan situaties worden beoordeeld, beslissingen 
kunnen worden genomen en een patiëntprobleem kan worden aangepakt. Die 
beoordelingen en beslissingen kunnen betrekking hebben op allerlei vraagstukken: 
Wat is hier aan de hand (diagnose)? Hoe is dit ontstaan? Door welke factoren 
wordt dit onderhouden? Hoe veranderen de klachten in de loop van tijd? Welke 
gevolgen hebben ze voor het leven van de patiënt? Wat verwacht de patiënt ten 
aanzien van herstel en zorg? Wat heeft voor de patiënt prioriteit? Wat zou een 
passende aanpak of interventie kunnen zijn? Wie is daarvoor de juiste persoon 
(bekwaam)? Wat kan en doet de patiënt zelf? Welke vooruitgang is er te behalen 
ten opzichte van niet-behandelen? Welke (neven)effecten heeft de zorgverlening 
op de patiënt en diens nabije omgeving? En zo nog vele beoordelingen en 
overwegingen meer.

Ik ga u vandaag niet belasten met een verhandeling over één specifieke categorie 
patiënten of één gezondheidsprobleem, de methoden om dat te onderzoeken 
of te behandelen, en beslisbomen waarlangs een adequate aanpak zou kunnen 
worden vastgesteld. Ik wil het professioneel redeneren en beslissen benaderen 
vanuit de vraag waarom dat in praktijk moeilijk is en vaak misgaat. Daarbij zal ik 
inzoomen op enkele veelvoorkomende vooronderstellingen over het redeneren en 
beslissen zelf en op manieren waarop professionals die bekwaamheid verwerven 
en onderhouden.

Het eerste onderzoek naar de manier waarop diagnosen worden gesteld dateert 
van een kleine 60 jaar geleden (2) en sindsdien heeft het enkele inzichten 
opgeleverd die robuust bleken, al blijft er het nodige te ontdekken. Er bestaat onder 
wetenschappers min of meer consensus dat de manier waarop zorgprofessionals 
tot hun oordelen en beslissingen komen een complex proces is met een lange 
leertijd. Dat klinkt als een buitengewoon magere constatering en ik zal daar zo 
meteen iets meer over zeggen.

Een korte samenvatting is: ervaren zorgprofessionals of experts komen op 
veel verschillende manieren tot oordelen en besluiten, en de wijze waarop zij 
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dat precies doen, hangt samen met hun individuele ervaringen en is veelal voor 
henzelf onbewust. We spreken dan ook wel van ‘onbewust bekwaam’.

Tevens zijn de meeste onderzoekers het erover eens dat een bewustzijn van 
de valkuilen in dat redeneerproces bijdraagt aan betere beslissingen en reductie 
van het aantal (cognitieve) fouten. Mede om deze redenen is in de laatste 20 jaar 
aandacht voor het professioneel redeneren opgenomen in de curricula van 
zorgopleidingen.

Complexe problemen

Een substantieel deel van de patiëntproblemen waarmee zorgverleners in de praktijk 
worden geconfronteerd, mag worden beschouwd als complex. Kenmerkend voor 
complexe problemen (3) is: a. dat ze bestaan uit meerdere onderling verweven 
deelproblemen, b. dat er veel verschillende factoren een rol spelen in het ontstaan 
of behoud van dat probleem die elkaar onderling beïnvloeden, c. waarbij in de tijd 
veranderingen kunnen optreden in de aard en ernst van het probleem, en d. waarbij 
rekening moet worden gehouden met onzekerheden of onvoorspelbaarheid van 
de uitkomsten. In de zorg speelt bovendien dat de risico’s, van zowel het wèl als het 
niet behandelen, groot kunnen zijn en dat beslissingen soms onder grote tijdsdruk 
moeten worden genomen waardoor niet alle relevante informatie beschikbaar 
is (4, 5). Complexe problemen hebben geen integrale standaardoplossingen.

Zoals Martin van der Esch in zijn rede zojuist al aanstipte: onder invloed van 
de vergrijzing in Nederland neemt het aantal patiënten toe met chronische 
aandoeningen of meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd. Daarbij kunnen 
er allerlei interacties optreden tussen die problemen en dan wordt de aanpak 
ervan complex. Veel zorgprofessionals ervaren ook dat de complexiteit van 
hun werk nadrukkelijk toeneemt. Dat geldt niet alleen voor het ziekenhuis of 
gespecialiseerde centra, maar zeker ook voor de zorg in de eerste lijn (6).

Het karakter van professioneel redeneren

Een veelgebruikte methode van onderzoek naar het professioneel redeneren heeft 
een insteek waarbij de werkwijze van beginnend beoefenaren wordt vergeleken 
met die van ervaren professionals of experts. Door te identificeren wat experts 
anders doen dan beginners zou inzichtelijk worden op welke aspecten van het 
redeneren beginners moeten worden getraind. Die veronderstelling wordt al sinds 
de jaren ’60 gelogenstraft door de resultaten uit onderzoek. De wijze waarop 
beginners en ervaren professionals vraagstukken aanpakken verschilt fundamenteel 
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en dat kan niet door training van die verschillen worden gecompenseerd. De basis 
van die verschillen zit ingebakken in de ervaringen van de expert en hoe deze die 
ervaringen heeft verwerkt (7). Dit betekent tevens dat het ‘nadoen’ van de juiste 
redenatie die een expert heeft voorgedaan – een methode die nog steeds veel 
wordt gebruikt in onderwijs – niet leidt tot een toename van bekwaamheid in het 
redeneren, tenzij het gaat om zeer eenvoudige, lineaire redenaties.

In de variëteit aan manieren waarop beslissingen worden genomen, worden vaak 
twee uitersten onderscheiden: systematische, analytische wijzen waarin – in een 
stapsgewijs proces – overwegingen als hypothesen worden gesteld en getoetst 
totdat er één helder antwoord overblijft. De tegenpool zijn de vooral associatieve, 
niet-analytische wijzen waarin, min of meer onbewust, vergelijkingen met andere 
patiënten of situaties worden gemaakt en eerste inschattingen, associaties of 
veronderstelde ‘patronen’ worden gevolgd, zolang bevestiging wordt gevonden.

U herkent hierin wellicht de gelijkenis met het systeem-2 en systeem-1 denken 
dat Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman beschreef in zijn werk ‘Ons feilbare 
denken’ (8). Onderzoek waarin via ‘hardop denken’ aan zorgverleners werd 
gevraagd hun denkstappen expliciet te maken, laat zien dat in de realiteit meestal 
elementen van beide werkwijzen worden gecombineerd: hoe dit zogenaamde 
‘dual processing’ (schakelen tussen de ene en andere modus) wordt gereguleerd, 
is onderwerp van het actuele wetenschappelijk debat en onderzoek (5).

Bij velen, zeker in onderwijs en wetenschap, bestaat een sterke voorkeur voor 
een systematisch-analytische werkwijze. Die wordt gezien als superieur en roept 
connotaties op met gedegen, rationeel en objectief, terwijl een non-analytische 
wijze vooral wordt geassocieerd met intuïtief, op geleide van gevoel, subjectief en 
lui (vanwege te snelle conclusies). Die voorkeur ten spijt blijkt een non-analytische 
werkwijze niet gemakkelijk uit te schakelen. Een voorbeeld: bereken 492. Voor 
de meesten van ons vergt dat een stapsgewijze, beredeneerde werkwijze 
(systematisch-analytisch). Maar degene die deze opgave al vaak heeft berekend, 
weet zonder verder nadenken of rekenen dat de uitkomst 2401 is. Herkenning 
leidt direct (non-analytisch) tot een antwoord. Kennis heeft dan de redenatie 
vervangen, immers: als je weet wat het antwoord is, hoef je het niet meer te 
beredeneren. Ditzelfde treedt op bij professioneel redeneren. Wie veel ervaring 
heeft met bepaalde problemen, kan leunen op die kennis en maakt veel gebruik 
van (patroon)herkenning. Daarbuiten moeten ook specialisten terugvallen op 
meer stapsgewijs beredeneerde werkwijzen en dat blijkt hen, overigens, niet 
eenvoudig af te gaan (9).

Een systematisch-analytische manier, bij diagnostiek ook wel hypothetisch-
deductief genoemd, vergt veel denkstappen en is cognitief meer belastend. 
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Het werkgeheugen wordt gezien als de bottleneck in het vermogen van mensen 
om veel verschillende elementen tegelijkertijd in hun aandacht te houden (10). Om 
complexere problemen te kunnen hanteren gebruiken we, doorgaans onbewust, 
verschillende cognitieve ‘trucs’ waarmee we de grenzen van ons geheugen kunnen 
overschrijden. Zoals ik zojuist al aangaf: kennis (‘weten wat het juiste antwoord 
is’) is een manier om te voorkomen dat iets moet worden beredeneerd. Maar ook: 
om een reeks losse elementen gemakkelijker te kunnen onthouden, kunnen we 
die met iets anders, iets dat meer betekenisvol is, associëren of clusteren.

In de psychologie en het gezondheidsonderwijs wordt onder meer gesproken 
van de zogenaamde illness scripts (11). Dit zijn mentale schema’s, ‘profielen’, 
waarin allerlei concrete ervaringen met en beelden van patiënten in het geheugen 
samenhangend zijn opgeslagen. Die scripts vormen als het ware een cognitieve 
structuur, een betekenisvolle organisatie van kennis, die het begrijpen van 
nieuwe patiëntsituaties op basis van overeenkomsten met eerdere ervaringen 
gemakkelijker maakt door patroonherkenning.

De sterke voorkeur van velen voor de systematisch-analytische manier, ten minste 
als werkwijze voor beginners, wordt gelegitimeerd door het belangrijkste risico 
van een non-analytische aanpak die vooral uitgaat van associaties en herkenning: 
bias. U kent ongetwijfeld de voorbeelden van visuele illusies; dat zijn veelal 
interpretaties van visuele cues (bv. kleur, grootte) of aanvullingen door het brein 
op het waarneembare, waardoor die perceptie verandert. Bias is de cognitieve 
variant daarvan en verwijst naar structurele redeneerfouten, doorgaans op basis 
van verkeerde vooronderstellingen of het aanvullen c.q. negeren van relevante 
informatie. In de literatuur zijn inmiddels meer dan 100 varianten van bias in 
het beoordelen van gezondheidsproblemen gedocumenteerd. Het risico van 
bias lijkt dus ook reëel en groot, maar het is zeker geen risico dat alleen bij een 
non-analytische werkwijze voorkomt (5). Experts blijken hiervoor niet immuun; 
meta-analysen van studies naar de relatie tussen het aantal jaren ervaring en 
diagnostische fouten laten zien dat ook bij zeer ervaren zorgverleners veel missers 
voorkomen, gerelateerd aan routineus werken en bias (12, 13).

Het laatste punt over het professioneel redeneren dat ik voor nu wil aansnijden is 
dat probleemoplossen inhoudsspecifiek is. Daarmee wordt bedoeld dat de juistheid 
van interpretaties en conclusies in een redenatie afhangt van de precieze inhoud. 
Het professioneel redeneren is geen generieke vaardigheid maar vergt adequate 
kennis om tot de juiste oordelen en beslissingen te komen. Veel vraagstukken in 
de zorg vergen, in mijn optiek, ook een behoorlijk brede kennisbasis.

Dat probleemoplossen niet generiek is, is onder andere te zien aan de 
oplossingen die ervaren professionals binnen en buiten hun eigen domein van 
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deskundigheid kiezen. Waar zij binnen hun eigen ervaringsdomein de meeste 
problemen accuraat oplossen, blijken ze daarbuiten beduidend minder goed in 
het oplossen van problemen. Correlaties tussen de scores (juiste oplossingen) 
die zij binnen en buiten het eigen domein behalen, zijn typisch nogal laag 
(0.1< r < 0.3) (14). We spreken dan ook van een ‘geringe transfer’ in performance 
van bekende naar nieuwe problemen.

Die inhoudsspecificiteit geldt zowel binnen als tussen disciplines. Hoewel vaak 
in algemene zin wordt gesproken van ‘klinisch of professioneel redeneren’ zijn er 
verschillen in de aard en inhoud van de vraagstukken waarmee (sub)disciplines 
worden geconfronteerd die gevolgen hebben voor het redeneerproces. In 
bepaalde (sub)disciplines (bijvoorbeeld interne geneeskunde, neurologie) kan de 
samenhang tussen verschijnselen en symptomen worden ‘beredeneerd’ op basis 
van pathofysiologische mechanismen. Andere (zoals dermatologie, radiologie) 
zijn meer afhankelijk van ‘herkenning’ van visuele cues (15). En waar voor artsen 
de nadruk kan liggen op het begrijpen van het ontstaan en het behandelen van 
de aandoening zelf, kan voor de ergo-, oefen- of fysiotherapeut de nadruk liggen 
op de gevolgen die de aandoening heeft voor het dagelijks leven, herstel van 
functioneren en participatie.

Kortom: professioneel redeneren en beslissen vergen een langere leertijd 
met veel oefening. Valide redenaties en beslissingen zijn inhoudsspecifiek en 
afhankelijk van voldoende voorkennis. In tegenstelling tot de verwachtingen van 
velen levert gerichte training van een systematisch-analytische werkwijze geen 
betere resultaten op dan reïnforcement van een non-analytische, associatieve 
werkwijze (16).

Effectieve training vraagt vooral om: oefening in een grote variatie van 
authentieke situaties, cultivering van een onderzoekende attitude, aandacht voor 
het expliciteren van interpretaties, overwegingen en potentiële bronnen van bias, 
kritisch-constructieve reflectie op het proces, de uiteindelijke beslissingen en 
metacognitie (regulering van het denken) (17, 18).
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Shared decision making

In het voorgaande heb ik het professioneel redeneren nogal eenzijdig benaderd 
vanuit de zorgprofessional. Hoe verhoudt zich dit tot het uitgangspunt van 
‘patiëntgecentreerde’ zorg? Welke rol heeft de patiënt in dit proces? Hoe wordt 
in de te nemen beslissingen recht gedaan aan de autonomie en waarden van de 
patiënt? Of misschien sterker: Wiens beslissing is het eigenlijk?

Op zichzelf is aandacht voor hetgeen de patiënt zelf wil, voor diens voorkeuren 
en prioriteiten, niet nieuw. Zo werd sinds de jaren ’80 in een methodische aanpak 
van het patiëntonderzoek duidelijk onderscheid gemaakt tussen klachten of 
symptomen en de hulpvraag. Symptomen en klachten werden vooral gezien 
als uitingen van de aandoening en de gevolgen daarvan; met exploratie van de 
hulpvraag werd vooral beoogd te ontdekken waarom patiënten om hulp vragen, 
wat ze graag zouden bereiken en welke onzekerheden of vragen zij precies 
hebben.

Parallel aan de snelle ontwikkeling van nieuwe technologische mogelijkheden 
in diagnostiek en behandeling, als ook de grote aandacht voor wetenschappelijke 
onderbouwing van het professioneel handelen, is die alertheid met betrekking 
tot de behoeften en wensen van de individuele patiënt naar de achtergrond 
verschoven (19, 20). Diverse studies in de periode 2000 – 2010 in Nederland 
vonden percentages tussen 9 en 23% van de consultaties waarin patiënten 
werden betrokken in de keuzes en beslissingen die werden genomen (21). 
Dergelijke resultaten staan in schril contrast tot de bevindingen bij patiënten over 
de door hen gewenste betrokkenheid. Die wijzen uit dat een ruim merendeel 
van hen betrokken wil worden bij het nemen van belangrijke beslissingen. De 
Patiëntenfederatie Nederland registreerde in haar Meldactie 2017 dat zo’n 94% 
van de patiënten behoefte heeft om samen te beslissen (22). Vooral bij chronische 
aandoeningen blijkt die behoefte het grootst.

Vanuit diverse kanten wordt momenteel nadrukkelijk gewezen op het belang van 
patiëntbetrokkenheid die verder reikt dan goed geïnformeerd worden. Wellicht 
het meest principieel is het appèl dat gedeelde besluitvorming een morele 
verantwoordelijkheid van zorgverleners is, nauw verweven met het recht doen 
aan de autonomie van de patiënt (24, 25). In situaties waarin er meerdere opties 
voor behandeling zijn die bijvoorbeeld qua effectiviteit, bijwerkingen of andere 
gevolgen voor de patiënt duidelijk verschillen, kunnen zorgverlener en patiënt die 
gemakkelijk verschillend waarderen. Hier ziet u een voorbeeld van de door artsen 
ingeschatte patiëntvoorkeuren en die van de patiënten zelf (26, 27).
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Een tweede argument voor shared decision making (SDM) ligt besloten in 
kwesties rondom motivatie, in het bijzonder therapietrouw (28, 29). Patiënten 
betrekken bij de besluitvorming, op een manier die verder reikt dan het goed 
informeren over de verschillende opties, leidt tot hogere patiënttevredenheid en 
betere uitkomsten van zorg. Zo worden het gebruik van medicatie, de dagelijkse 
‘huiswerkoefeningen’ of het opvolgen van leefstijladviezen consequenter 
volgehouden, wanneer patiënten zo zijn betrokken in de keuzes van de 
behandeling, inclusief alle eventuele risico’s of nadelen, dat zij zich ‘eigenaar’ 
voelen van de genomen beslissingen (30). Hetzelfde effect wordt soms ook 
verwacht over kostenbewustzijn en het voorkomen van overmatig gebruik van 
zorgvoorzieningen (medicalisering) (31). Deze laatste verwachtingen worden 
weinig ondersteund door resultaten uit empirisch onderzoek.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) beargumenteert in haar 
rapport ‘Zonder context geen bewijs’ het belang van shared decision making 
vanuit de beperkte waarde van evidentie, wanneer die wordt toegepast zonder 
rekenschap te geven aan de context waarbinnen gezondheidsproblemen zich 
voordoen (32). SDM stelt patiënten in staat om hun wensen en voorkeuren 
kenbaar te maken van waaruit opties kunnen worden bepaald, inzicht te geven 
in hun persoonlijke situatie waardoor individueel maatwerk mogelijk wordt, 
en samen met de zorgverlener keuzes te maken die bij hen persoonlijk passen: 
persoonsgerichte zorg.

Shared decision making is in praktijk doorgaans minder eenvoudig dan in theorie 
het geval lijkt. Het afstemmen met de patiënt in besluitvorming kan door diverse 
factoren zowel bij de professional als bij de patiënt worden gehinderd (33). Vanuit 
zorgverleners is er soms sprake van een overmatige neiging om te ‘doen’, te 
handelen, hulp te verlenen en daarin door te schieten, vanuit de veronderstelling 
dat je als zorgprofessional weet wat je patiënten willen. Eveneens kunnen 
beelden over patiënten als ondeskundig, irrationeel, incapabel of afhankelijk een 
hindernis vormen voor zorgverleners om hen volwaardig bij de besluitvorming te 
betrekken (34).

Tegelijkertijd, er ís doorgaans ook sprake van een zekere kennisongelijkheid, 
en ziekte kan angst, stress, zorgen en afhankelijkheid met zich meebrengen. Zelfs 
bij volledige informatie is het moeilijk om als leek, zonder diepere kennisbasis, de 
betekenis van informatie goed te duiden. Patiënten kunnen bovendien behoorlijk 
verschillen in de mate waarin zij betrokken willen worden of zelfs geïnformeerd 
willen zijn. Zo leiden bijvoorbeeld leeftijd- of culturele verschillen soms tot heel 
andere verwachtingen en opvattingen over rollen en verantwoordelijkheden van 
zorgverlener en patiënt (35).
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De ontwikkelingen in de zorg waarin een beweging wordt gemaakt van 
‘zorgaanbod’ naar ‘participatie’ vraagt van zorgverleners ook een verandering 
in de manier waarop zij hun werk vervullen. Daarbij is SDM een uitdaging die 
van belang is voor het bekrachtigen van eigen regie van de patiënt, als ook een 
kans om tot een kwalitatief hoogwaardig, bij de patiënt passend ‘resultaat’ 
van zorg te komen: personalised care. De gangbare werkwijze waarin de 
patiënt uit eerst voorgeschotelde opties ‘mag’ kiezen, moet hiervoor wellicht 
worden omgekeerd: de zorgverlener bepaalt de mogelijkheden, uitgaande van 
de door de patiënt aangegeven wensen over zijn functioneren, participatie en 
levensvervulling. Hoe die gedeelde besluitvorming vervolgens precies gestalte 
krijgt kan per situatie en patiënt verschillen. Uiteindelijk draait het om zorg die 
is afgestemd op de behoeften, waarden en betekenisverlening door de patiënt.

Bewust van alle hindernissen om SDM in de praktijk te realiseren wordt er 
momenteel veel geïnvesteerd in hulpmiddelen om zeker bij voorkeurgevoelige 
keuzes patiënten optimaal te betrekken. Naast keuzehulp daagt SDM zorgverleners 
uit om op het juiste moment tijd te nemen, goed te luisteren en om eigen ideeën, 
voorkeuren of protocollen nevengeschikt te maken aan hetgeen de patiënt (in 
zijn leefomgeving) past. Let wel, SDM is niet een eenmalig keuzemoment maar 
staat voor een min of meer doorlopende dialoog waarin nieuwe stappen in de 
behandeling worden gecheckt met de doelen en voorkeuren van de patiënt (34).
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Beslissen in interprofessionele teams

De gezondheidszorg kent veel vormen van samenwerking tussen professionals. 
Soms (zoals in de revalidatie) heeft die samenwerking de intensiteit van 
‘teamwork’ met teamleden die complementair zijn of elkaar versterken, en die 
samenwerking als volkomen vanzelfsprekend ervaren. In andere settings heeft het 
vooral het karakter van naast of na elkaar werken (zonder wederkerigheid). Door 
de toenemende complexiteit van zorgvragen en voortschrijdende specialisatie 
wordt de behoefte aan overzicht, regie en nauwe samenwerking tussen alle bij 
de behandeling betrokken professionals steeds sterker (36). Die ontwikkeling is 
zeker niet voorbehouden aan intramuraal verleende zorg maar geldt ook voor 
de 1ste lijn.

Gebrekkige samenwerking en falende communicatie staan nu al hoog op de 
lijst van oorzaken van vermijdbare incidenten en medische missers (1, 37). Maar 
ook zonder calamiteiten kan een gemis aan onderlinge afstemming de kwaliteit 
van behandeling en de efficiënte inzet van middelen, negatief beïnvloeden.

Bij zorgprofessionals bestaat er weinig vertrouwen dat de huidige route van 
verregaande protocollering en het ‘afvinken’ van controle- of werklijsten, de 
gevolgen van gebrekkige samenwerking en communicatie helpen compenseren 
of verminderen, en dat hierdoor de patiëntveiligheid wordt vergroot [38]. 
Alleen al het totaal aan protocollen dat bijvoorbeeld in een academisch 
ziekenhuis in Nederland in gebruik is (LUMC ging in de reductie van 2017 van 
zo’n 31.000 naar 22.000 protocollen), lijkt mij ook een goede indicatie dat 
dat wantrouwen gerechtvaardigd is. Het nieuwe nationale plan van aanpak 
patiëntveiligheid zet voor de komende vijf jaar dan ook vooral hoog in op de 
menselijke factor: versterking van de onderlinge afstemming door samenwerking 
in interprofessionele teams.

Specialisatie is zowel een gevolg als katalysator van de voortdurende ontwikkeling 
van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. Specialisatie in de geneeskunde 
is wellicht het meest bekend bij het grote publiek; ook in verpleegkunde en 
paramedische beroepen vindt die ontwikkeling naar specialisatie plaats. De 
keerzijde van specialisatie is ‘verkaveling’ doordat specialisten alleen nog maar 
werken binnen het eigen afgebakende domein. Door samen te werken met 
professionals uit andere disciplines of andere specialismen kunnen de beperkingen 
van een te smalle blik op de problemen van de patiënt worden overkomen. 
Dat vergt wel een niveau van samenwerking dat alleen onderlinge afstemming 
ontstijgt.

Het samenwerken op zich kan professionals al moeilijk vallen, zeker voor 
wie gewend is in zekere autonomie te mogen handelen. Interprofessioneel 
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samenwerken (IPS) voegt daar nog dimensies aan toe. Bij samenwerking tussen 
verschillende disciplines komen ook hindernissen om de hoek kijken die verbonden 
zijn met identiteit, perspectief en taal (39, 40). Terwijl de meerwaarde van IPS 
vooral gelegen is in complementariteit bij verschillen in identiteit, perspectief 
en deskundigheid, worden die onderlinge verschillen juist ervaren als hinderlijk 
voor de samenwerking. Interprofessionele samenwerking is dus gebaat bij 
hulpmiddelen of instrumentarium die deze verschillen in perspectief hanteerbaar 
maken. De International Classification of Functioning (ICF) is een voorbeeld van 
zo’n hulpmiddel dat een gemeenschappelijk kader biedt waarbinnen verschillen 
tussen perspectieven en de wijze waarop die ten opzichte van elkaar zijn 
gepositioneerd, helder worden.

In de zorg zijn er omstandigheden die samenwerking soms extra compliceren. 
We spreken weliswaar over zorgteams alsof dat vaste eenheden zijn, maar veel 
daarvan zijn fluïde op basis van de actuele situatie bij de patiënt. Er kan sprake zijn 
van het moeten besluiten onder grote tijdsdruk en risico’s, terwijl samenwerking 
en communicatie om tijd vragen. En hoewel je als buitenstaander wellicht anders 
zou verwachten, worden binnen beroepsgroepen vaak nog eigen systemen 
gebruikt voor registratie of een elektronisch patiëntendossier. Het vasthouden 
aan eigen systemen heeft vaak pragmatische gronden, maar wordt mede gevoed 
door een zekere schroom dat andere disciplines het eigen beroepsdomein zouden 
betreden (41).

Een van de meest complexe invloeden op de kwaliteit van samenwerking en 
besluitvorming betreft hiërarchie (Wie is eindverantwoordelijk? Wie heeft regie? 
Wie heeft zeggenschap over de ander?). Hiërarchie kan betrekking hebben op 
formele posities, maar wellicht nog lastiger is informele of veronderstelde hiërarchie 
(Wie heeft autoriteit? Wie geldt als ‘expert’ of naar wie wordt geluisterd? Welke 
status hebben disciplines en specialismen ten opzichte van elkaar?). Hiërarchie 
kan bij iedereen, op alle betrokken niveaus, aanleiding vormen voor bias, en een 
cultuur met veel nadruk op hiërarchie voorkomt gezonde tegenspraak tussen 
teamleden (42, 43).

Ten aanzien van de teamsamenstelling gaf ik zojuist al aan dat die in veel situaties 
fluïde is, dat wil zeggen: wisselend samengesteld afhankelijk van de behoefte aan 
de specifieke bekwaamheden van ieder teamlid. Als basisprincipe geldt dat voor 
het goed functioneren van een team de deelname van ieder lid ook functioneel 
moet zijn. De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (35) stelt dat ook 
de patiënt, eventueel diens partner of verzorger, lid moet zijn van het zorgteam. 
Wat mij betreft is dat een stellingname die van harte moet worden onderschreven, 
ook al zal dat in praktijk niet altijd eenvoudig zijn. In de 1ste lijn is bovendien 
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uitbreiding naar professionals en activiteiten uit de sector welzijn functioneel (41); 
ten minste vier van de zes dimensies van gezondheid hebben betrekking op het 
psychosociale domein. Voor ieder teamlid is de kunst een passende balans te 
vinden waarin de eigen bekwaamheden toegevoegde waarde hebben voor het 
team en, tegelijkertijd, de terughoudendheid wordt betracht die nodig is om 
ruimte te geven aan andere perspectieven, inzichten en competenties.
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Agenda voor onderzoek, praktijkinnovatie en 
onderwijs

Ik heb er hier en daar al iets over gezegd, maar zal nog kort ingaan op vraagstukken 
voor de toekomst van de zorg, om de focus en plaats van dit lectoraat beter te 
kunnen duiden. Welke ontwikkelingen in zorg en maatschappij zijn actueel? Waar 
haakt dit lectoraat ‘Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming’ op aan?

Actuele ontwikkelingen in de zorg

Ongetwijfeld bent u, ook wanneer u niet zelf in de gezondheidszorg werkt, 
al aardig op de hoogte van de te verwachten gevolgen van de vergrijzing in 
Nederland. De toename aan oudere patiënten met chronische aandoeningen 
of multimorbiditeit, samen met de ontwikkeling van nieuwe, veelal technisch 
complexe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling, alsook veranderende 
zorgvragen of opvattingen over gezondheid, ziekte en professionele zorgverlening, 
leiden tot steeds complexe zorgprocessen (44, 45).

Het probleem van die toenemende complexiteit werd in de gezondheidzorg in 
de afgelopen 30 jaar tegemoet getreden met een verscheidenheid aan initiatieven 
en maatregelen: het gebruik van protocollen en richtlijnen (46), vormen van 
standaardisatie en process engineering (47), ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie en beslissingsondersteunende systemen (48), taakdifferentiatie 
en specialisatie, maar ook de inrichting van kwaliteitssystemen, registers van 
gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en verplichte permanente bijscholing (49).

Evidence based practice (EBP) (50) begon aanvankelijk als een pleidooi voor 
het doorbreken van een praktijk waarin gewoontes, vooronderstellingen en 
routineuze keuzes het dagelijks handelen van zorgprofessionals domineren, ten 
gunste van keuzes gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, patiëntvoorkeuren 
en klinische expertise. EBP zou het professioneel redeneren moeten ‘sturen’ op 
basis van deze drie ingrediënten. In de ontwikkeling van het praktisch handelen is 
EBP (51) inmiddels stevig verankerd als fundament voor werkwijzen, protocollen, 
richtlijnen of voorschriften, procedures en kwaliteitsnormen.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft met haar rapport Zonder 
context geen bewijs (32) een steen in de EBP-vijver gegooid. Ze stelt met name 
de dominantie van ‘wetenschappelijke evidentie’ in het oordeel over al dan niet 
werken volgens professionele normen, ter discussie. Het belang van onderzoek 
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en wetenschappelijke inzichten voor de kwaliteit van de zorg wordt niet betwist, 
maar er worden kanttekeningen geplaatst bij een overmatig vertrouwen op de 
beschikbare evidentie, de wijze waarop die tot stand is gekomen en de mate 
waarin deze generaliseerbaar is naar specifieke patiëntsituaties. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan effectonderzoek waarbij categorieën van patiënten voor wie 
een bepaalde interventie uiteindelijk is bedoeld, worden uitgesloten via scherpe 
inclusiecriteria.

Tegelijkertijd onderstreept de Raad het belang van contextuele factoren, 
behoeften, verwachtingen en voorkeuren van patiënten zelf, als ook de waarde 
van relevante klinische expertise voor het leren omgaan met onzekerheden en 
het realiseren van op de persoon toegesneden zorg. In essentie bepleit de Raad 
hiermee herwaardering van het oorspronkelijke conceptuele fundament van EBP, 
evenwichtig berustend op de drie pijlers evidentie, patiëntvoorkeuren en klinische 
expertise.

De continue ontwikkeling van steeds geavanceerdere medisch-technologische 
middelen voor diagnostiek en behandeling en grote toegankelijkheid van kennis 
en informatie over aandoeningen, preventie of behandeling roepen gemakkelijk 
een beeld op van ‘onbegrensde mogelijkheden’ en een toenemende vraag naar 
professionele gezondheidszorg.

Vanuit de bedoeling om beter aan te sluiten bij modernere opvattingen werd 
‘gezondheid’ door Huber opnieuw gedefinieerd waarin nadruk wordt gelegd op 
regie, veerkracht, behoud van functioneren en participatie in plaats van aan- of 
afwezigheid van ziekte (52). Al zijn er, wat mij betreft, zeker kanttekeningen te 
plaatsen bij het kunnen voeren van regie als demarcatie van gezondheid, deze 
positieve gezondheid benadering is breed in de zorg goed ontvangen. Ze is ook een 
antwoord op een trend van voortschrijdende medicalisering en luidde het begin 
in van bezinning op de maatschappelijke positie van de gezondheidszorg (36), 
de inhoud van zorgberoepen (53) en de competenties die professionals in staat 
stellen hun functie te vervullen.

 Daarbij werden behoeften en passende vormen van zorg naar niveau van 
complexiteit onderscheiden, op een continuüm van gezondheidszorg tot en met 
het sociale domein (36). Achterliggende principes bij herinrichting van de zorg 
zijn o.a. dat de zorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie van patiënten wordt 
geregeld, met het functioneren van mensen als vertrekpunt en een mate van 
betrokkenheid van gezondheidszorgprofessionals die past bij de complexiteit van 
de zorgvraag (54).
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De zorgprofessional van de toekomst

Voor de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals heeft het geheel aan veranderingen 
van de laatste decennia ten minste betekend: het werken met richtlijnen of 
protocollen, binnen systemen van registratie en monitoring, en waarin de 
verantwoording van eigen handelen en het onderhouden van eigen bekwaamheid 
de norm zijn. Van hen wordt bovendien verwacht dat zij goed functioneren in 
situaties waarin richtlijnen ontoereikend zijn, dat ze maatwerk oplossingen 
kunnen realiseren, adequaat omgaan met onzekerheden of onvoorspelbaarheid, 
maar tevens dat zij de grenzen van hun eigen bekwaamheid goed kennen 
en dienovereenkomstig handelen (45, 55). Aldus wordt een groter beroep op 
hun vermogen gedaan om, als professional, accurate oordelen te vormen en 
beslissingen te nemen en – wanneer functioneel – intensiever samen te werken 
met andere professionals. De transitie naar de zorg van de toekomst legt bovendien 
extra nadruk op het, in dialoog met de patiënt en met andere zorgprofessionals, 
ondersteunen van het functioneren van mensen in hun eigen omgeving, met 
aandacht voor sociaal-maatschappelijke context, gezond gedrag en preventie.

Dit profiel van de zorgprofessional stelt hoge eisen op vele terreinen, die 
soms op gespannen voet met elkaar staan (36, 56). Aan de ene kant wordt van 
hen voldoende specialistische kundigheid verwacht die hen in staat stelt om de 
toenemende complexiteit van zorgvragen en mogelijke interventies, alsook de 
voortschrijdende inzichten op specifieke deelterreinen te kunnen blijven volgen 
en hanteren. Aan de andere kant wordt de breedte van een generalist verwacht 
om de patiënt ‘in z’n geheel’ te kunnen blijven zien, grensoverschrijdend samen 
te werken in een interprofessionele (team)setting (57) en overzicht te houden in 
het gehele proces van zorgverlening (58). De zorgverlener met deze combinatie 
van vereisten wordt ook wel aangeduid als een ‘T-shaped’ professional, met 
een brede basis als generalist en diepgang als specialist. Het zorginstituut 
Nederland voorziet dan ook de behoefte in de zorg aan een andere manier van 
werken, leren en opleiden (53) en duidt die in termen van vakbekwaamheid, 
samenwerkend vermogen en lerend vermogen, waaronder het kunnen hanteren 
van onzekerheden (59), en een ‘onderzoekende’ wijze van werken (60).

De focus van het lectoraat

Het lectoraat ‘Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming’ wil bijdragen 
aan de praktijk van (toekomstig) zorgprofessionals door onderzoek en innovaties 
op gebied van professionele besluitvorming in de zorg. In het licht van de hiervoor 
geschetste ontwikkelingen in de zorg zal de focus met name worden gericht op 
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aspecten van ‘shared decision making’ en het nemen van beslissingen in teams. 
Beide thema’s genieten inmiddels volop belangstelling, maar de praktijk en het 
onderzoek tonen nog grote kennishiaten. Publicaties hebben vooral betrekking op 
duiding van problemen en de relevantie daarvan, plausibele oplossingsrichtingen 
of concrete voorstellen voor maatregelen, maar ze missen empirische evidentie.

Nadrukkelijk wordt hierbij ook gekeken naar de wijze waarop hoogwaardige 
besluitvorming in de praktijk wordt gevoed door c.q. samenhangt met ontwikkeling 
van vakbekwaamheid, samenwerkingsvermogen en een lerende, onderzoekende 
werkwijze ten aanzien van professionele vraagstukken. De ‘trias academica’ staat 
hoog in het vaandel van de faculteit en dit lectoraat wil die samenhang tussen 
praktijk, onderzoek en opleiding bekrachtigen.

Waar we in de zorg momenteel vaak spreken over leefstijl en de moeite die 
het kost om daar verandering in aan te brengen, zo kunnen we hier spreken van 
werkstijl en de moeite die het professionals zal kosten om die aan te passen aan 
veranderende zorgbehoeften. Voor dit thema geldt, volgens mij, bij uitstek dat 
praktijkinnovatie voeding nodig heeft vanuit onderzoek naar de onderliggende 
werkingsmechanismen en verankering in het onderwijs aan nieuwe collega 
zorgprofessionals.

Voor het realiseren van deze bijdragen aan de praktijk van zorgverleners worden 
de volgende onderzoekslijnen en hoofdvragen gevolgd:
1. Hoe vindt gedeelde besluitvorming, in interprofessionele teams en op geleide 

van de patiënt, plaats en hoe kan die besluitvorming effectief worden 
ondersteund? Op welke wijzen bevorderen of hinderen gangbare werkwijzen, 
opvattingen en vooronderstellingen van zorgprofessionals en patiënten actieve 
participatie bij besluitvorming in de dagelijkse praktijk? Welke mechanismen 
onderhouden deze werkwijzen en vooronderstellingen? Wat zijn bevorderende 
en belemmerende factoren bij besluitvorming in zorgteams? In welke 
situationele omstandigheden zijn welke niveaus van samenwerking optimaal 
passend? Welke (eHealth) hulpmiddelen zijn effectief ter ondersteuning van 
patiënten en zorgteams bij gedeelde besluitvorming in de praktijk?

2. Hoe kunnen (toekomstig) zorgprofessionals worden voorbereid op de praktijk, 
met betrekking tot bekwaamheid in het professioneel redeneren en beslissen, 
in het bijzonder in teamverband en op geleide van de patiënt? Welke onderwijs-
designs zijn effectief met betrekking tot het leren professioneel te redeneren 
en beslissen? Hoe worden een open, onderzoekende attitude en het kritisch-
constructief omgaan met professionele onzekerheden gecultiveerd? Hoe 
kunnen zorgprofessionals adequaat worden voorbereid op c.q. begeleid bij 
het werken in interprofessionele teams?
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Het lectoraat is ingebed in ACHIEVE, het kenniscentrum van de faculteit 
Gezondheid aan de HvA. Dit centrum combineert onderzoek, patiëntenzorg en 
onderwijs en heeft tot doel om, vanuit een thematische benadering, onderzoek en 
onderwijs te stimuleren en disciplines met elkaar te verbinden. De centrale thema’s 
zijn Complex care en Urban Vitality, waarbij de faculteit vooral geschiedenis heeft 
in Complex care en nu – samen met onderzoekers van de faculteiten Bewegen, 
Sport en Voeding en Digitale Media en Creatieve Industrie – toekomst bouwt in 
Urban Vitality: “hoe blijven we gezond en vitaal bij de uitdagingen van het leven 
in de grote stad (Amsterdam)?”

In de context van het speerpunt Urban Vitality zal dit lectoraat zich vooral 
richten op de eerstelijns zorg en de veranderingen in de zorg die daar plaatsvinden. 
Het gaat daarbij om risicogroepen zoals kwetsbare ouderen die thuis wonen of 
mensen die na een ziekenhuisopname thuis niet meer goed functioneren, kinderen 
met bewegingsarmoede en obesitas, mensen uit sociaal kwetsbare groepen met 
chronische aandoeningen of multimorbiditeit. Urban Vitality zet in op preventie 
en duurzame gedragsverandering, trainings- en voedingsprogramma’s op maat, 
gepersonaliseerde instructie en feedback via digitale hulpmiddelen. Juist deze 
doelgroepen en interventies leveren in praktijk nog vele vragen en problemen 
op voor zorgverleners, samenhangend met gedeelde besluitvorming, als ook met 
samenwerking met andere professionals uit zorg, welzijn en sport.

Die focus op zorg in de directe leefomgeving van patiënten brengt mij terug naar 
een eerdere periode in mijn professionele leven: midden tot eind jaren ’80 in 
Zambia, Afrika. Om het niveau van zorgverlening aan te passen aan de beperkte 
financiële mogelijkheden en optimaal gebruik te maken van beschikbare structuren 
werkten we daar aan het realiseren van zogenaamde ‘Community Based 
Rehabilitation’ (CBR). Revalidatie, medisch maar ook sociaal-maatschappelijk, 
vond plaats in de nabije leefomgeving van de patiënt, gericht op functioneel 
herstel en maatschappelijke participatie, waarbij personen uit die omgeving actief 
betrokken werden in het revalidatieproces. Voor mij is CBR een voorbeeld aanpak 
die we nu hier in Nederland een eigentijdse vorm kunnen geven. Een vorm ook die 
naadloos aansluit bij diverse onderzoeksmatige en praktijkinnovatieve werkwijzen 
van de HvA in grootstedelijk Amsterdam (61).
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Samenwerking

In het Urban Vitality programma participeren diverse lectoraten waarmee – door 
samenwerking – complementariteit en synergie in praktijkonderzoek en -innovatie 
kan worden bereikt: Participatie en omgeving van Margo van Hartingsveldt, 
Gezondheid en omgeving van Lea den Broeder, Dagelijks bewegen van Bart 
Visser, Functioneel herstel bij kanker van Martijn Stuiver, Interdisciplinaire zorg 
voor chronische gewrichtsaandoeningen van Martin van der Esch en Transmurale 
ouderenzorg van professor Bianca Buurman. Die samenwerking zal door dit 
lectoraat ook worden opgezocht, onder andere gericht op shared decision making 
bij kwetsbare groepen.

Samenwerking met de Lectoraten Kracht van Sport van Marije Deutekom, 
Gezonde (motorische) ontwikkeling van Huub Toissant en Gewichtsmanagement 
van Peter Weijs bij FBSV, en het Digital life Centre van Ben Allouch ligt zeker voor 
de hand in Urban Vitality met een nadruk op interprofessioneel samenwerken in 
de praktijk van bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak.

Ander onderzoek binnen ACHIEVE heeft veelal betrekking op aspecten zoals: 
identificatie van kenmerkende indicatoren van aandoeningen of problemen, 
prognostische factoren, patiëntprofielen, relevante klinimetrie en de effectiviteit 
van interventies c.q. interventieprogramma’s, vooral bij complexe patiënten. 
Zoals ik al eerder zei betreft dit voor het professioneel redeneren voorwaardelijke 
kennis en de resultaten van zulk onderzoek zijn dus betekenisvol voor 
professionele beslissingen. Daar waar dat onderzoek zich richt op interventies 
of interventieprogramma’s, bestaat ook complementariteit met betrekking tot 
gedeelde besluitvorming, met de patiënt, in een interprofessioneel zorgteam 
of in de keten bij transities tussen 1e en 2e lijn. Samenwerking met de leerstoel 
Complexe zorg van professor Wilma Scholte op Reimer, Transitie van zorg bij 
complexe patiënten van professor Raoul Engelbert en de lectoraten Revalidatie 
in de acute zorg van Marike van der Schaaf en Integratie van psychiatrische en 
somatische zorg van Corine Latour, zal bijdragen aan verrijking en verdieping van 
inzichten over gedeelde besluitvorming bij complexe patiënten.
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Samenwerking is in onderzoek en innovatie essentieel om betekenisvolle stappen 
te kunnen maken. Rondom interprofessioneel samenwerken en onderwijs heb 
ik de afgelopen anderhalf jaar nauw samengewerkt met Vincent Geukers, 
kinderarts-intensivist, Noor Christoph, onderwijsontwikkelaar en -onderzoeker, 
en Rien de Vos, hoogleraar medisch onderwijs, om niet alleen IPE-onderwijs in de 
samenwerking tussen AMC en HvA-FG vorm te geven maar ook om conceptueel 
en in onderzoek deze onderwijsinnovatie te funderen. Dat netwerk van activiteiten 
groeit gestaag langs diverse routes: via participatie in AHEAD (Amsterdam Health 
Education and Discovery), ELAA (Eerstelijns zorgvoorzieningen in Amsterdam-
Almere), de landelijke NVMO-werkgroep Interprofessional Education, en twee 
recente Comenius aanvragen. Bestaande contacten met diverse onderzoekers 
vanuit de universiteiten Utrecht en Maastricht, Erasmus en UvA worden 
uitgebouwd om het praktijk-onderzoek te sterken vanuit meer fundamentele 
inzichten in het (leren) redeneren en beslissen als zorgprofessional.

Het lectoraat in relatie tot de opleiding

Het belang van de verbinding van de lectoraten met het onderwijs wordt breed 
onderschreven maar blijkt in praktijk niet eenvoudig te realiseren. Voor dit lectoraat 
voorzie ik toch twee, elkaar aanvullende wegen:

De combinatiefunctie van dit lectoraat en het opleidingsmanagement van 
de opleiding fysiotherapie – een binnen de faculteit Gezondheid gangbare 
combinatie – stelt mij in staat langs meerdere wegen onderzoek en onderwijs 
direct op elkaar te betrekken. Zo hebben beide fysiotherapie curricula (NL en ESP) 
een leerlijn ‘klinisch redeneren’ die een prominente plaats in het onderwijs inneemt 
en studieonderdelen die specifiek zijn gericht op SDM en interprofessioneel 
samenwerken. Deze leerlijnen zijn geen geïsoleerde vakkenreeksen, maar 
vormen de ‘centrale lijnen’ binnen het curriculum met vertakkingen tot in alle 
studieonderdelen waardoor een geïntegreerd geheel ontstaat.

Het lectoraat beoogt breder bruikbare inzichten op te leveren waarmee de 
andere opleidingen ook hun voordeel kunnen doen. Zo hebben alle opleidingen 
binnen de faculteit GZ in hun curricula studieonderdelen gericht op het 
professioneel redeneren (in brede zin) en interprofessioneel samenwerken. Maar 
ook het cultiveren van een onderzoekende houding, constructief leren omgaan 
met onzekerheden, en gebruik van methoden zoals ‘deliberate’ reflectie (62) 
hebben breder betekenis dan alleen de eigen opleiding.

Als onderdeel van het lectoraat, de tweede onderzoekslijn, wordt onderzoek 
gedaan naar een optimale onderwijskundige vormgeving van onderwijs op het 
vlak van professioneel redeneren en beslissen, kritisch-constructief omgaan met 
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professionele onzekerheid, en cultivering van een nieuwsgierige, onderzoekende 
houding, reflectie en metacognitie. Binnen de HvA zijn enkele andere lectoraten 
thematisch nabij, waarmee ook samenwerking gezocht zal worden, in ieder geval 
de lectoraten Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie van Didi Griffioen, en 
Beroepsonderwijs van Louise Elffers.

Dan nog even over de titel van deze rede.
In mijn ogen is een van de lastigste veranderingen die individuele zorgverleners 

moeten doormaken die van de “zelfverzekerde, kordaat optredende professional die 
precies weet wat de patiënt wil, nodig heeft en moet doen” naar “de professional 
die, zich bewust van onzekerheden en eigen beperkingen, in samenspraak met 
de patiënt en andere professionals, tot een werkwijze komt die antwoorden en 
het vertrouwen in de gevolgde aanpak oplevert bij alle betrokken personen”. 
Analoog hieraan is de beoogde ontwikkeling bij studenten ten opzichte van hun 
voorkeur voor het “krijgen van juiste antwoorden en zekerheid” naar “het leren 
constructief omgaan met vragen en onzekerheid” en het krijgen van vertrouwen 
dat hun manier van werken leidt tot de best mogelijke antwoorden.
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Dankwoord

Tot slot wil ik iedereen die hier vandaag aanwezig was hartelijk danken voor uw 
belangstelling. Oprecht bedank ik de rector en het college van bestuur voor het in 
mij gestelde vertrouwen, als lector en opleidingsmanager.

Wilma Scholte op Reimer, decaan van de faculteit Gezondheid en van de 
faculteit Bewegen, Sport en Voeding: in ons allereerste gesprek op mijn kamer 
in Utrecht werd ik al getroffen door je bevlogenheid om, via onderzoek en 
onderwijs, de zorgpraktijk te verbeteren. Nog steeds als er gelegenheid is 
inhoudelijk over ontwikkelingen in de zorg te praten, komt je scherpe blik op 
allerlei vanzelfsprekendheden in de dagelijkse praktijk naar voren. Bedankt dat ik 
hier aan alle drie pijlers van de trias academica met jou mag werken.

Raoul Engelbert, lector primus inter pares: jij ging mij voor in deze functie en 
hebt een stevig fundament neergelegd om het onderzoek binnen de opleiding 
en in de faculteit te laten gedijen. Aan mij de opgave om dit fundament goed te 
benutten, hierop voort te bouwen en dat stevig te verbinden met het onderwijs 
in de opleiding. Graag zal ik daarin nog vaker gebruik maken van jouw ervaring 
en goede raad.

Eric de Leede, bedrijfsvoerder van de faculteit: Robuust in je opvattingen maar 
niet rigide, laat jij je door goede inhoudelijke argumenten tot andere standpunten 
(ver)leiden. Dank voor je heldere, open manier van samenwerken.

Collega opleidingsmanagers/lectoren en bijzonder lectoren: Margo van 
Hartingsveldt, Corine Latour, Bart Visser, Marike van der Schaaf, Bianca Buurman, 
Martijn Stuiver, Martin van der Esch en Lea den Broeder. Met jullie, collega 
opleidingsmanagers/lectoren, deel ik het genoegen om te schaken op ten 
minste drie borden, en de moeite om onderzoek, onderwijs en praktijk steeds te 
verbinden. De manier waarop jullie dat doen is voor mij een bron van inspiratie. 
Jullie, bijzonder lectoren, vormen een bijzonder belangrijke toevoeging die het 
onderzoek van deze faculteit aanzienlijk steviger maakt. Ik kijk met genoegen 
vooruit naar nieuwe gelegenheden voor verdere samenwerking.

Promovendi en onderzoekers van de opleiding: jullie combineren het werken aan 
je onderzoek met het geven van onderwijs. Beide dingen goed doen is al geen 
sinecure en met jullie gedrevenheid en ambitieniveau maken jullie dat voor jezelf 
zeker niet eenvoudiger. Mooi om te zien hoe jullie er ‘echt voor gaan’.

In de directe nabijheid van het onderzoek van Mel Major (kwaliteit van herstel 
na Intensive Care opname), Janneke de Vries (fysieke en psychosociale klachten 
van (jong) volwassenen met gegeneraliseerde hypermobiliteit), Miriam Wijbenga 
(het leren van gezondheidszorg studenten in buitenland stages) en Tom Vredeveld 
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(lage rugpijn in relatie tot urologische klachten) leer ik van jullie en geniet ik van 
jullie worstelingen én groei. Dank dat jullie mij daar deelgenoot van maken.

Het docententeam, NL en ESP, van de opleiding fysiotherapie: jullie vormen 
de basis van waaruit wij – als opleiding aan de HvA – onze bijdrage leveren aan 
de praktijk; natuurlijk door talenten te helpen ontwikkelen tot startbekwame 
collega’s, maar ook door signalen uit het werkveld op te pikken en te vertalen 
naar ons onderwijs. De volharding waarmee jullie in de afgelopen periode de 
gevolgen van krimp (numerus fixus) tegelijk met vernieuwing van beide curricula 
hebben gedragen, dwingt respect af. Docenten van ESP (European School of 
Physiotherapy): als klein maar hecht team gaan jullie ‘all the way’ voor kwaliteit 
en die maken jullie meer dan waar. Fijn hoezeer ik op jullie kan vertrouwen.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Rosanne Scholte, hoofd van de 
opleiding, die dagelijks naast me staat en daarin veel van hetgeen in de opleiding 
moet gebeuren volledig opvangt, zodat ik aandacht mag hebben voor onderzoek 
en innovatie in de praktijk. Xandra, Benno, Nina, Gijs, Remko, Hielke, Angelique, 
Michel, Albertina, Hennie, Sarah, Jaap, Kiek, Marleen en Bas: zonder iemand 
anders tekort te willen doen, het ‘loopt’ in de opleiding dankzij jullie.

Ik heb het geluk gehad altijd in mijn leven weer mensen te ontmoeten die voor mij 
een bron van inspiratie zijn geweest, in wetenschap, in de bevlogenheid waarmee 
ze zich inzetten voor de goede saeck, in wie ze zijn. Reflecterend op de keuzes die 
ik in de loop van tijd heb gemaakt en de personen die daarin betekenisvol voor mij 
waren, zijn dat er inmiddels teveel om nu allemaal te noemen.

Frank van Hartingsveld: er zijn niet veel docenten van wie de studenten 
filmpjes op YouTube zetten om uitdrukking te geven aan hun waardering voor 
authenticiteit. Onze wegen gaan inmiddels al ruim twee decennia terug en 
omvatten een variëteit aan gedeelde passies: van het doorgronden van motorisch 
leren en coördinatie in functioneel bewegen, tot taalkunst, humor, en muziek 
luisteren en spelen. Mijn vrouw en ik, hoofdbestuur en twee enigst leden van het 
Nederlands Genootschap ter Bevordering van het Sterke Werkwoord (NGBSW) 
zouden jou graag verwelkomen als erelid. Dank voor jouw vriendschap.

Zoals ik straks al aangaf werk ik momenteel steeds intensiever samen met 
Noor Christoph, Vincent Geukers en Rien de Vos, allen van het AMC, rondom 
interprofessioneel onderwijs. Ik heb alle vertrouwen in de weg die we hierin 
samen gaan om op dit terrein praktijk- en onderwijsinnovaties door onderzoek te 
funderen. Het zou mooi zijn als onze initiatieven en werk weer anderen zouden 
kunnen inspireren, en het netwerk van zorgprofessionals voor wie IPE aan het hart 
gaat, blijft groeien. Dank hiervoor.
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Lieve familie en vrienden, heel veel dank dat jullie er – ongeacht het moment – voor 
me zijn. Ik besef heel goed dat in vroeger jaren mijn twijfel aan allerlei zekerheden 
of het vragen naar het naadje van de kous voor jullie niet altijd even comfortabel 
was. Maar die aloude verzuchting “hij wil weer bewijs” ben ik inmiddels voorbij. 
Ik geniet van het omgaan met onzekerheid, van het onverwachte, het – liefst 
onder druk – moeten improviseren en wens dat eigenlijk iedereen toe.

En dan de krachten op de achtergrond van mijn werk. Laura en Michiel: 
vroeger kon ik met trots zeggen dat ik op elke leeftijd van jullie heb genoten. 
Inmiddels staan jullie volledig op eigen benen en nog steeds voel ik die trots en 
hoe belangrijk jullie voor me zijn. Samen, met Vincent erbij, hebben we het goed.

Gon, in de ruim 35 jaar dat wij lief en leed met elkaar delen, zijn we samen 
groot geworden, door aandacht voor elkaar en de ruimte die we elkaar gunnen 
om te groeien. Ik ben trots dat ik jou als mijn vrouw aan mijn zijde mag hebben 
en hoop met jou dit leven nog lang te mogen vieren.

Stephan Ramaekers
Amsterdam, 4 december 2018
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Biografie

Stephan Ramaekers volgde zijn opleiding als fysiotherapeut aan de voorloper van 
de huidige Hogeschool Zuyd. Na zijn afstuderen in 1982 werkte hij onder andere 
in de revalidatie (bij centraal-neurologische aandoeningen) en voor specifieke 
groepen (oorlogsslachtoffers). Eind jaren ’80 wordt hij uitgezonden naar Zambia 
om aldaar te gaan werken aan innovatie van de opleidingen van (para)medici in de 
revalidatie. Centraal in zijn werk daar staat ‘community based rehabilitation’, een 
wijze van organiseren van gezondheidszorgvoorzieningen waarbij de revalidatie 
van patiënten – fysiek, mentaal en sociaal-maatschappelijk – vrijwel geheel is 
ingebed in bestaande structuren binnen de eigen leefgemeenschap.

Terug in Nederland komt hij, via zijn masteropleiding Health sciences education 
(universiteit Maastricht) en verantwoordelijkheid voor een eenjarige opleiding 
voor Indonesische docenten Fysiotherapie in Nederland (samenwerkings-
project HvA en het Tropeninstituut), terecht bij de opleiding fysiotherapie van 
de HvA. Daar zal hij zich, naast het verzorgen van onderwijs over diagnostiek en 
oefentherapeutische behandeling, inzetten voor twee grote curriculuminnovaties. 
Inhoudelijk staan daarin centraal de inbedding van ‘methodisch werken’ in de 
fysiotherapie en een gerichtheid op ‘functioneel bewegen’; didactisch krijgen 
met name casus- en probleemgestuurde werkvormen en curriculaire samenhang 
(thematisch, leerlijnen) prominent aandacht. Deze innovaties blijken tevens 
fundamenteel voor zijn bijdrage aan de opleiding voor Amerikaanse studenten 
fysiotherapie in Nederland (voorloper van European School of Physiotherapy) en 
voor de ontwikkeling van de landelijke beroepscompetentieprofielen 1998 en 
2005 in opdracht van de beroepsgroep (KNGF).

Eind jaren ’90 vertrekt Stephan naar de universiteit Utrecht waar hij, als 
onderwijskundige, met opleidingen en docenten werkt aan het realiseren van 
inhoudelijk en didactisch hoogwaardig onderwijs. Zijn werk heeft vooral betrekking 
op opleidingen voor de gezondheidszorg (waaronder gezondheidswetenschappen, 
farmacie, geneeskunde, diergeneeskunde, biomedische wetenschappen, 
klinische en forensische psychologie, medisch-specialistische vervolgopleidingen); 
zijn focus en specifieke bijdragen betreffen met name onderwijsinnovaties 
op curriculumniveau en het opleiden van professionals. In 2004 wordt hij 
benoemd als universitair hoofddocent bij de UU met als specifieke leeropdracht 
‘curriculumdesign’, in relatie tot competentieontwikkeling. In de loop van zo’n 
17 jaar bij de UU neemt hij deel aan tientallen projecten, binnen en buiten 
Nederland, waarin nieuwe opleidingen of grootschaliger innovaties daarvan 
worden gerealiseerd.

Zijn scholing en ervaringen hebben hem gesterkt in zijn drive om onderzoek in 
het teken te plaatsen van de praktijk en innovaties te verbinden met onderzoek. 
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De manieren waarop studenten leren om te komen tot oplossingen van 
problemen, hoe professionals oordelen en beslissingen nemen, hoe zij daarbij 
omgaan met informatie, onzekerheid en onvoorspelbaarheid, en de ontwikkeling 
van die competenties op langere termijn, hebben daarin zijn bijzondere 
belangstelling. Vanaf 2006 krijgt dat vorm in promotieonderzoek, toegespitst 
op het klinisch redeneren in de diergeneeskunde. Samen met de professoren 
Albert Pilot (onderwijs), Peter van Beukelen (diergeneeskunde) en Wim Kremer 
(diergeneeskunde), en dr. Hanno van Keulen (onderwijs) richt hij zich in dat 
onderzoek op de ontwikkeling van het ‘klinisch redeneren’ op de langere termijn 
en duurzame scholing van studenten op dit terrein.

Medio 2016 maakte Stephan opnieuw de overstap naar de HvA. Als lector en 
opleidingsmanager is hij verantwoordelijk voor de opleiding Fysiotherapie met 
zowel een vierjarige Nederlandse variant als een driejarige internationale (ESP). Beide 
varianten zitten nu in de laatste fase van een curriculuminnovatie waarin actuele 
ontwikkelingen in de zorg zijn meegenomen. Stephan participeert in activiteiten 
van ACHIEVE, is thans copromotor in enkele lopende promotieonderzoeken, 
begeleid prepromotie trajecten en studies buiten promotie. Hij neemt actief deel 
aan diverse netwerken waaronder Eerste Lijn Amsterdam en Almere, NVMO (o.a. 
interprofessioneel samenwerken en onderwijs) en AHEAD (Amsterdam Health 
Education and Discovery).
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AFBEELDING

BertZuiderveen.nl

Voortschrijdende specialisatie, in 
combinatie met de toenemende 
complexiteit van zorgvragen, leidt 
mede ertoe dat een integrale aanpak 
van gezondheidsproblemen alleen 
gerealiseerd kan worden wanneer 
alle bij de behandeling betrokken 
zorgverleners onderling goed afstemmen 
en samenwerken. Onvoldoende 
communicatie en samenwerking 
tussen zorgverleners behoren tot de 
belangrijke oorzaken van medische 
missers en incidenten. Zorgverleners zijn 
zich daarvan bewust maar de praktijk 
blijft weerbarstig. Lector dr. Stephan 
Ramaekers gaat in zijn rede in op de 
factoren en mechanismen die een goede 
besluitvorming, in samenspraak met de 
patiënt en in teamverband, verhinderen 
en hoe die hindernissen kunnen worden 
weggenomen. Aan de hand daarvan 
zal worden belicht waar onderzoek 
en praktijkinnovatie in dit lectoraat 
op zijn gericht.
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