
Wat willen we?
Ouderen in het ziekenhuis erop voorbereiden dat zij samen met 
zorgverleners en naasten kiezen voor de best passende behandeling. We 
willen de zorg in het ziekenhuis zo inrichten dat de behandeling aansluit op 
de (haalbare) uitkomsten die de oudere zelf wenst.

Samen beslissen

Met hulp van vragenlijst TOPICS-SF

“Wat voor de patiënten gewoon heel erg 
belangrijk is, is dat ze het gevoel krijgen dat 
ze echt zelf een beslissing genomen hebben 
zodat je er met zijn allen tevreden over kunt 
zijn. Ja, dat geeft ook de meeste voldoening 
in je werk.” 

(een verpleegkundige)

Op de polikliniek van de afdeling Geriatrie van ons ziekenhuis wordt 
momenteel de werkwijze ‘Samen beslissen met behulp van TOPICS-SF’ 
uitgeprobeerd. Veel ouderen in ons ziekenhuis kunnen daarmee te maken 
krijgen. Daarom informeren wij jullie met deze folder over het programma.
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Vragenlijst TOPICS-SF
Ouderen met een afspraak op de polikliniek Geriatrie ontvangen vooraf of 
tijdens het consult een vragenlijst over hun functioneren en hun klachten in 
verschillende levensdomeinen, de TOPICS-SF. Daarbij wordt hun gevraagd 
aan te geven wat zij het belangrijkste vinden om te bespreken in het 
ziekenhuis, en wat zij graag zouden willen om een betere kwaliteit van leven 
te krijgen. 

Gespreksmodel: samen beslissen
Tijdens het gesprek op de polikliniek Geriatrie passen we het gespreksmodel 
‘Samen beslissen’ toe. We bespreken eerst met de oudere en zijn naaste 
de persoonlijke doelen. De ingevulde vragenlijst en de punten die de oudere 
heeft voorbereid helpen hierbij. Ook bespreken we hoe de oudere mee 
wil denken in het gesprek, want niet elke oudere wil op dezelfde manier 
betrokken worden bij de besluitvorming. We benadrukken ieders belangrijke 
rol in het gesprek: de zorgverlener heeft medische kennis en ervaring, 
de oudere kennis en ervaring over zijn persoonlijke situatie. Vervolgens 
bespreken we de verschillende opties met hun voor- en nadelen. Tot slot 
verkennen we gezamenlijk welke optie het beste past bij de persoonlijke 
doelen van de oudere en spreken we een behandeling af.

Van een goede gespreksvoorbereiding heeft iedereen voordeel:
• Ouderen zelf: hun individuele situatie, voorkeuren en gewenste 

uitkomsten wegen nu duidelijker mee in de besluitvorming. 
• De zorgverleners: omdat er vaker gekozen wordt voor interventies die 

positief bijdragen aan wat er toe doet in het leven van ouderen en hun 
naasten.

Wat doen we?

Op de polikliniek Geriatrie wordt de vragenlijst nu geïntegreerd in 
het werkproces en de zorgverleners worden getraind in het samen-
beslissengesprek. De NVKG (beroepsvereniging geriaters) adviseert alle 
afdelingen Geriatrie om samen te beslissen met de TOPICS-SF en neemt deze 
werkwijze op in het kwaliteitsbeleid. 

Mevrouw Smit bezoekt voor een tweede keer met haar man de geriater in het 
ziekenhuis. Zij heeft zich goed voorbereid op het gesprek. Samen met haar 
man heeft ze de vragenlijst TOPICS-SF thuis ingevuld. Mevrouw Smit geeft 
aan dat het voor haar belangrijk is om iets minder pijn te hebben bij het lopen 
en daardoor weer wat vaker naar buiten te kunnen om haar vriendinnen op te 
zoeken. 

De geriater bekijkt de TOPICS-SF uitkomsten van een aantal weken geleden 
en de meest recente uitkomsten. Hij stelt vast dat de pijn ten opzichte van de 
vorige keer is verminderd, maar dat het lopen niet is verbeterd. Ook laten de 
resultaten zien dat mevrouw Smit belemmerd is in haar sociale contacten. 

Omdat pijnbestrijding bij mevrouw Smit al optimaal wordt ingezet, bespreken 
de geriater, mevrouw Smit en haar man de verschillende mogelijkheden 
om het lopen te bevorderen, bijvoorbeeld door met een fysiotherapeut 
loopoefeningen te doen. 

Zes weken later, bij het volgende polibezoek, blijkt dat mevrouw Smit een 
betere conditie heeft gekregen door de fysiotherapie en weer vaker de deur 
uit gaat. Ze vertelt dat ze weer vaker haar vriendinnen opzoekt. De TOPICS-SF 
biedt de mogelijkheid om  de effecten van de behandeling in kaart te brengen. 
Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor het voeren van het gesprek: wat 
vindt de persoon om wie het gaat belangrijk?

Praktijkvoorbeeld

En daarna


