
Shared Decision Making: checklist hulpverleners
Ke
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Wat is het probleem?  
Wat zijn de opties om tot  
een oplossing te komen?

£ Bespreek de situatie en dat jullie gezamenlijk een keuze maken over hoe nu verder.
£ Vraag ouders/jeugdigen waar zij aan willen werken (doelen).
£ Bespreek de opties (denk ook aan ‘niets’ doen). Noteer deze opties liefst op papier.
£ Vraag welke informatie de ouders/jeugdige zelf hebben over de opties.
£ Geef informatie mee over de opties, gebruik internet, folders, etc.
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Wat zijn de voor- en 
nadelen van de opties?

£ Vraag welke voor- en nadelen de ouders/jeugdigen per optie zien.
£ Noteer de voor- en nadelen van de opties.
£ Voeg je professionele kennis en kennis uit de richtlijnen toe.
£ Bespreek risico’s, opbrengsten en inspanningen van alle opties.
£ Check of de ouder/jeugdige alle informatie heeft begrepen.
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Stap 3 

Wat zijn de waarden/ 
verwachtingen/ voorkeuren 
van de ouders/jeugdige?

£ Deel ervaringsverhalen van anderen.
£ Breng ouders/jeugdigen in contact met lotgenoten.
£  Ontdek samen de voorkeuren/verwachtingen/waarden. Stel vragen zoals: heeft u alle informatie die nodig is? 

Wat is voor u het belangrijkste bij het nemen van een besluit? Waarover maakt u zich het meeste en minste 
zorgen?

Stap 4 
 
Maak samen een beslissing  
(Shared Decision Making)

£  Check of alle stappen zijn genomen.
£  Stel samen vast of de ouders/jeugdige zelf een keuze wil maken of deze aan de professional wil overlaten.
£  Laat de ouders/jeugdige hun voorkeur uitspreken.
£  Deel jouw voorkeur/advies indien aan de orde of ouders/jeugdigen hier om vragen.
£  Check of de ouders/jeugdige klaar is om een keuze te maken of dat hij deze wil uitstellen. Indien uitstellen, 

bespreek met elkaar een volgend moment en bespreek ook wat in de tussentijd gebeuren moet/gaat om een 
volgend moment wel tot een beslissing te kunnen komen. 

£  Kom samen tot een keuze waar iedereen zich in kan vinden.
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