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Panelonderzoek eigen regie 
 
Samenvatting 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Roessingh, samen met de cliëntenraad. Het is een onderzoek naar 
eigen regie onder leden van het Roessingh panel. Eigen regie is voor Roessingh en de cliëntenraad 
een belangrijk onderwerp. Eigen regie gaat om het zelf beslissen over het leven en zorg en 
ondersteuning daarbij. In dit panelonderzoek stelden wij de panelleden vragen over hun behoefte, hun 
mening en ervaring met betrekking tot eigen regie en samen beslissen in de zorg; in het algemeen en 
bij Roessingh. Het onderzoek is uitgestuurd naar 80 panelleden en heeft een hoog responspercentage 
van 75%. 
 
 
Eigen regie in de zorg is belangrijk 
Op de vraag hoe belangrijk panelleden eigen regie in de zorg vinden, antwoordt 85% dat zij het heel 
belangrijk vinden en 15% een beetje belangrijk. Niemand vindt eigen regie in de zorg onbelangrijk. 
 
 
Een gesprek/afspraak met een zorgverlener wordt door bijna iedereen voorbereid  
Bijna iedereen bereidt een gesprek/afspraak met een zorgverlener voor. Dit gebeurt op verschillende 
manieren: 
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Twee derde schrijft de vragen die zij hebben op, ongeveer de helft zoekt informatie op over de 
behandeling/therapie, ongeveer een derde zoekt informatie op over de ziekte/diagnose en ongeveer 
een derde denkt na over wat zij belangrijk vinden in het leven.  
 
 
Zorgverlener en patiënt nemen voornamelijk samen beslissingen 
Panelleden is gevraagd naar hun voorkeur voor het nemen van beslissingen en naar hoe dit in de 
praktijk gaat; nemen zij zelf de beslissingen, doet de zorgverlener dit of doen ze het samen? 
 

 
 
80% heeft een voorkeur voor het samen nemen van de beslissingen en zij nemen in de praktijk ook de 
beslissingen samen. Er is 10% die een voorkeur heeft voor het zelf nemen van beslissingen en dit in 
de praktijk ook doet. Bij 10% wordt in de praktijk op een andere manier dan de voorkeursmanier 
beslissingen genomen. 
 
 
3 goede vragen nog niet zo bekend, maar wel een aantrekkelijke methode 
De '3 goede vragen' zijn een hulpmiddel om samen te beslissen in de zorg. De methode '3 goede 
vragen' zorgt ervoor dat zowel patiënten als zorgverleners zich nog meer bewust zijn van samen 
beslissen tijdens hun gesprek. Met '3 goede vragen' worden patiënten aangemoedigd om de volgende 
vragen aan hun zorgverleners te stellen: 
 
1.      Wat zijn mijn mogelijkheden? 
2.      Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
3.      Wat betekent dat in mijn situatie? 
 
Voor kinderen is een eenvoudige versie van de '3 goede vragen' ontwikkeld. 
 
In dit onderzoek is naar de mening over de methode ‘3 goede vragen’ gevraagd. Deze methode is bij 
de panelleden nog niet zo bekend. Toch vinden zij dit, na uitleg van de methode, een aantrekkelijke 
methode om te gebruiken in een gesprek met een zorgverlener: 85% zou de methode ‘3 goede 
vragen’ wel willen gebruiken in een gesprek met een zorgverlener en 15% niet. 
 
De meest genoemde redenen om de 3 goede vragen te willen gebruiken zijn dat je hierdoor meer 
duidelijkheid en inzicht krijgt in mogelijkheden, consequenties, voor, tegen en verwachtingen en dat 
dat helpt bij samen beslissen. Ook wordt vaak genoemd dat het goed is om samen te beslissen en om 
samen in overleg te gaan. Daarnaast wordt genoemd dat het een goede manier is om het gesprek 
vorm te geven. Een kanttekening is dat de zorgverlener wel op de hoogte moet zijn en serieuze 
antwoorden moet geven. 
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De ervaring met luisteren naar voorkeuren van patiënten bij Roessingh lijkt over het algemeen 
goed bij dit panel  
Hoewel de ervaring met het luisteren van Roessingh naar voorkeuren van patiënten met betrekking tot 
behandeling of onderzoek  goed lijkt, moet hierbij opgemerkt worden dat het panel uit veel oud-
patiënten bestaat, dus dat dit niet perse een weergave is van de huidige situatie. Om hier een beeld 
van te krijgen zou uitgebreider onderzoek gedaan moeten worden.  
 
 
Meest gegeven tips aan Roessingh om eigen regie te verbeteren gaan over overleggen met en 
luisteren naar de patiënt en informatievoorziening.  
Het valt het op dat een deel van de panelleden geen tips heeft en noemt dat het al goed gaat.  
 

“Eigenlijk geen tips, in mijn geval ging het allemaal goed door vraag en antwoord samen de 
stappen te volgen en samen de beste optie 's te bekijken” 

 
De meeste tips die gegeven worden gaan over overleggen met de patiënt, en dan vooral over het 
beter luisteren naar de patiënt, gevolgd door informatievoorziening.   
 


