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WAT IS DE E-LEARNING SAMEN BESLISSEN MET DE 
TOPICS-SF?
De e-learning Samen beslissen met de 
TOPICS-SF bestaat uit:
1. Een theoretisch deel: In het theoretische 

deel leer je wat de uitdagingen zijn bij 
samen beslissen met ouderen, wat het 
oplevert en wordt het gespreksmodel 
voor samen beslissen met ouderen 
uitgelegd. Ook leer je hier hoe de 
TOPICS-SF toegepast wordt. 

2. Een oefendeel: In het oefendeel kun 
je aan de slag om je vaardigheden in 
samen beslissen met de TOPICS-SF 
te oefenen met een virtuele patient. Je 
krijgt feedback op de keuzes die je in het 
gesprek maakt. 

3. Een zelfobservatie: In de zelfobservatie 
beoordeel je zelf je eigen vaardigheden 
in het samen beslissen. Daarbij luister je 
een opgenomen consult terug en scoor 
je een aantal items. 

4. Drie follow-ups: Omdat herhaling 
belangrijk is, krijg je na 1, 3 en 6 
maanden een follow-up aangeboden. 
Elke follow-up bevat een korte 
quiz om je kennis op te frissen, 
wat verdiepingsvragen over samen 
beslissen en eindigt weer met een 
zelfobservatie. Na 6 maanden kun je aan 
de hand van je eigen scores zien of je 
samenbeslisvaardigheden zijn verbeterd. 

“Samen beslissen, dat doen we al lang!” is een veelgehoorde uitspraak onder 
zorgverleners. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat we onszelf vaak 
overschatten als het gaat om samen beslissen met patiënten. Deze e-learning 
test eerst jouw samenbeslisvaardigheden en attitude. Heb je nog veel te leren, 
dan doorloop je de hele e-learning. Ben je al goed bezig met samen beslissen, dan 
stap je wat verder de e-learning in. Reflectie op je eigen praktijkvaardigheden is 
misschien wel het allerbelangrijkste deel van de e-learning!  
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VOOR WIE IS DE E-LEARNING BEDOELD? 
De e-learning is bedoeld voor geriaters, 
verpleegkundig specialisten, verpleegkun-
digen en andere medewerkers van de afdeling 
Geriatrie die regelmatig samen met patiënten 
beslissen over zorg en/of behandeling. 

WAT KOST DE E-LEARNING EN IS DE E-LEARNING 
GEACCREDITEERD? 
De e-learning is in twee versies beschikbaar. 
1. Versie 1 is een gratis versie die voor 

iedereen gratis toegankelijk is. Bij versie 1 
moet je zelf de follow-ups inplannen. 

2. Versie 2 is inhoudelijk precies hetzelfde 
als versie 1, maar deze versie bevat 
een eindtoets en is geaccrediteerd voor 
3 punten door de NVKG en de V&VN 
(voor verpleegkundig specialisten 
en verpleegkundigen). Je ontvangt 
automatisch een reminder om een follow-
up te volgen. Versie 2 kost 29,95 euro per 
persoon. 

HOE KAN IK DE E-LEARNING VOLGEN? 
Via deze link kom je in de omgeving van de 
e-learning. Je kunt daar de keuze maken voor 
versie 1 of 2 van de e-learning. Samen beslissen 
werkt het beste op een computer met Google 
Chrome of Mozilla Firefox. Ook kan het spelen 
binnen een intranet voor onvoorziene problemen 
zorgen, neem in dat geval contact op met de 

ICT afdeling of doorloop de e-learning buiten 
de intranetomgeving. Je kunt de e-learning 
individueel op elk moment doorlopen. Verder is 
het aan te raden om een koptelefoon of oortjes 
te gebruiken, in verband met de audio- en 
filmfragmenten van de training. 

MOET IK ME OP DE TRAINING VOORBEREIDEN? 
Ja, om de training te kunnen doorlopen moet je 
van te voren een audio-opname maken van een 
gesprek dat je voert met een patiënt en waarin 
samen beslist wordt. Dit is een opname in het 
kader van onderwijs. Volgens de KNMG richtlijn 
‘Omgaan met medische gegevens’ behoort 
deze opname niet tot het medisch dossier van 
de patiënt. De patiënt moet wel toestemming 
geven voordat de opname gemaakt wordt. 
Daarbij moet de patiënt geïnformeerd worden 
over het doel van de opname en hoe lang de 
opname wordt bewaard. De opname moet na 
het gebruik in het kader van de opleiding worden 
vernietigd. Ook voor de drie follow-ups moet je 
steeds een nieuwe audio opname maken.

Naar de E-learning >“Ik zat met rode oren mijzelf 
terug te luisteren, eigenlijk 
drukte ik vanwege de tijdsdruk 
gewoon mijn besluit door.”   

Dit document is onderdeel van de toolbox Samen beslissen met de TOPICS-SF in de Geriatrie | www.zorgvoorbeter.nl 

HAAL MEER UIT DE E-LEARNING!

1. Volg de e-learning in teamverband, samen 
leren en reflecteren levert meer op.

2. Luister met één of meer collega’s een 
consult terug, leer van de feedback van je 
collega.

3. Laat AIO’s met je meekijken, welke blinde 
vlekken heb jij misschien?  

4. Plan de training en de follow-ups in, en 
bespreek met elkaar de scores van de 
zelfobservaties, zit er een stijgende lijn in 
de samenbeslisvaardigheden van het team?

https://samenbeslissen.dialoguetrainer.com/
https://www.google.nl/chrome/
https://www.google.nl/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/
https://nl.dialoguetrainer.app/module/samenbeslissengeriatrie-open/modules
https://www.zorgvoorbeter.nl/
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