
Trainingen over samen beslissen 

Naam training Soort 
training 

Kosten Doelgroep Tijdsbestedin
g 

Overige info Link 

Gezamenlijke 
besluitvorming en 
uitkomstgerichte 
zorg 

E-learning gratis Verloskundige, 
verpleegkundig
e, A(N)IOS, 
gynaecologen 

1 uur 3 modules, geen 
accreditatiepunt
en 

waardegedrevengeboortezorg.nl/aan-de-slag/volg-de-training/ 

Samen beslissen: 
betere zorg 
begint met een 
goed gesprek 

E-learning gratis Alle 
zorgverleners 

15-30 
minuten 

Algemene 
elearning 

sdm.visieintoekomst.nl/zorgverleners/ 

Patiëntenfederati
e filmpjes over 
samen beslissen 

3 filmpjes gratis Alle 
zorgverleners 

9 minuten 3 filmpjes van elk 
3 minuten 

www.patientenfederatie.nl/campagnes/films-over-samen-beslissen 
 

Webinar ‘3 goede 
vragen’ 

Webinar gratis Alle 
zorgverleners, 
wel in het 
kader van de 
geboortezorg 

70 minuten 1 webinar www.youtube.com/watch?v=_67jXns0mKE 

Shared Decision 
Making in de zorg 

E-learning €27.50 Verpleegkundig
e en 
verzorgende 

60-90 
minuten 

1 e-learning, 2 
delen, 12 
maanden 
toegang 

e-nursing.nl/cursussen/shared_decision_making_in_de_zorg 

Gezamelijke 
besluitvorming 

E-learning €60.00 Verloskundige, 
verpleegkundig
e, A(N)IOS, 
gynaecologen 

2 uur 4 modules, 2 
accreditatiepunt
en  

www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/2244251-e-learning-
gezamelijke-besluitvorming  

Digitale inspiratie 
sessie om 
gezamenlijk 
besluitvorming te 
bespreken in 
IGO/VSV 

Digitale 
sessie 

€595.00 
(ex. 
BTW) 
per VSV 

Verloskundige, 
verpleegkundig
e, A(N)IOS, 
gynaecologen 

1 dag Presentatie over 
de belangrijkste 
principes, casus 
in groepen 

www.kennisnetgeboortezorg.nl/toolkit-client-als-gelijkwaardig-
partner/spreekkamer/trainingen/digitale-inspiratiesessie-gezamenlijke-
besluitvorming-voor-bespreken-in-vsvs-igos/ 

       



Shared decision 
making 

Training  €1750.00 
(obv 12 
persone
n) 

Alle 
zorgverleners 

2 dagdelen Invullen van 
intakeformuliere
n. Training wordt 
opgebouwd aan 
de hand van 
wensen groep 

www.springest.nl/gras-training-coaching/shared-decision-making#beschrijving 

Shared decision 
making in de 
paramedische 
zorg 

Training €690.00 Paramedische 
zorgverleners 

3dagen  24-32 deelnemers 
www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/551-shared-decision-
making-in-de-paramedische-zorg 

Shared decision 
making  

Training €809.00 
(excl. 
BTW) 

Paramedische 
zorgverleners 

12 
contacturen 
op 2 dagen + 
zelfstudie 

Uitgangspunt is 
eigen 
praktijkervaring 

www.proeducation.nl/cursus/fysiotherapie-en-oefentherapie/shared-decision-
making.html 

Samen beslissen 
met patienten 

E-learning €14.95 Artsen en 
verpleegkundig 
specialisten 

Onbekend  1 jaar toegang www.bsl.nl/shop/samen-beslissen-met-patienten-
43765e?document_referrer=www.qruxx.com&_ga=2.238793728.1857496881.1647
547082-747184746.1647547082 

Uitkomstinformat
ie toepassen bij 
Samen beslissen 

E-learning €14.95 Artsen en 
verpleegkundig 
specialisten 

Onbekend  1 jaar toegang Focus op het benutten van uitkomstinformatie bij het voorlichten van de patient bij 
samen beslissen. www.bsl.nl/shop/benutten-van-uitkomstinformatie-bij-samen-
beslissen-
43766e?document_referrer=www.qruxx.com&_ga=2.28898492.1857496881.16475
47082-747184746.1647547082 

Ondersteunen bij 
Samen beslissen  

E-learning €14.95 Artsen en 
verpleegkundig 
specialisten 

Onbekend 1 jaar toegang Gebaseerd op onderzoek en interviews met huisartsen en verpleegkundige en hun 
rol bij samen beslissen. www.bsl.nl/shop/ondersteunen-bij-samen-beslissen-
43920e?document_referrer=www.qruxx.com&_ga=2.235060865.1857496881.1647
547082-747184746.1647547082 

Samen beslissen 
training  

Meerdere 
leermodul
es 

€39.00-
€59.00 

Artsen en 
verpleegkundig 
specialisten 

Onbekend 1 jaar toegang Meerdere mogelijke trainingen. www.dialoguetrainer.com/samen-beslissen-
training/ 

Shared decision 
making 

Module  Op 
aanvraag 

Alle 
zorgverleners  

2 dagdelen 
van 4 uur 

Theorie en 
trainen in de 
praktijk, opgezet 
vauit GGZ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dunk via info@wijzijndunk.nl 

Pilot masterclass 
samen beslissen 

Training onbeken
d 

Leden van de 
opleidingsgroe
p 

2 
bijeenkomste
n 

Nog geen 
beschikbare data 

Pilot gestart in november in 2021 in het Erasmus MC. Nieuwe data volgen mogelijk 
nog, momenteel niet beschikbaar. www. 
demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/doe-mee-aan-pilot-en-masterclass-
samen-beslissen 

 



 

Overige trainingen met betrekking tot patientencommunicatie bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 

Effectief communiceren 
met mensen met 
beperkte gezondheids- 
vaardigheden 

Trainin
g 

Onbeken
d 

Alle 
zorgverleners 

1 
dagdeel 

Kan op verzoek 
ook online, 
praktische 
training. 3 
accreditatiepunte
n 

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator 
trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl. 
  

Gebruik van 
praatkaarten over 
kanker 

Trainin
g  

Onbeken
d  

Alle 
zorgverleners 

1 
dagdeel 

Online training, 
interactieve vorm 
met 
trainingsacteur, 3 
accreditatiepunte
n 

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator 
trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl. 
 

Beeldtaal maken en 
gebruiken 

Trainin
g 

Onbeken
d 

Alle 
zorgverleners 

onbeken
d 

Praktische tips Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator 
trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl. 

Samen beslissen bij 
beperkte 
gezondheidsvaardighed
en 

E-
learnin
g 

€14.95 Artsen en 
verpleegkundi
g specialisten 

onbeken
d 

1 jaar toegang www.bsl.nl/shop/samen-beslissen-bij-beperkte-gezondheidsvaardigheden-
43768e?document_referrer=www.qruxx.com&_ga=2.266990222.1857496881.164754
7082-747184746.1647547082 

 

Columns over samen beslissen: 
• https://demedischspecialist.nl/themas/thema/samen-beslissen-0/samen-beslissen-serie-hoedan 
• https://elearning.umcutrecht.nl/e-module-behandelwensen/story_html5.html 

 

Dan hebben we deze toolkit zal ik die er ook ergens inzetten of wat doen we hiermee: 

Toolkit: https://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/themas/samen+beslissen/toolkit+samen+beslissen+bijeenkomsten/default.aspx 


