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De Salzburg-NL Verklaring over Gedeelde Besluitvorming
Tijdens het Salzburg Global Seminar in december 2010 werd stilgestaan bij de rol van patiënten in beslissingen
over hun gezondheid. Er waren 58 deelnemers uit 18 landen. Ondergetekenden stelden een verklaring op die
patiënten en zorgverleners oproept om samen te werken in deze besluitvorming. Deze verklaring is vertaald met
als doel bewustwording en draagvlak middels ondertekening te krijgen.
Wij roepen zorgverleners op om:
· in te stemmen met het ethische standpunt dat belangrijke beslissingen samen met de patiënt worden
genomen
· een tweerichtingsverkeer van informatie te stimuleren en patiënten aan te moedigen om vragen te
stellen, hun omstandigheden toe te lichten en hun persoonlijke voorkeuren aan te geven
· accurate informatie te geven over de behandelmogelijkheden, de daarbij horende onzekerheden en
voor- en nadelen, volgens heersende inzichten over het communiceren van risico’s
· informatie af te stemmen op de behoefte van individuele patiënten en hen voldoende tijd te geven om
over de mogelijkheden na te denken
· in te zien dat de meeste beslissingen niet onmiddellijk genomen hoeven te worden, en patiënten en hun
familie de middelen en steun te geven om tot een besluit te komen.
Wij roepen zorgverleners, onderzoekers, redacteuren, journalisten en anderen op om:
· informatie te geven die duidelijk en actueel is, en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, en om
belangenverstrengeling te melden.
Wij roepen patiënten op om:
· hun zorgen, vragen en wat voor hen belangrijk is, uit te spreken
· in te zien dat ze een gelijkwaardige partner in hun zorg zijn
· gezondheidsinformatie van hoge kwaliteit te zoeken en te gebruiken.
Wij roepen beleidsmakers op om:
· beleid te maken dat gedeelde besluitvorming, inclusief het meten ervan, bevordert
· de ontwikkeling van vaardigheden en hulpmiddelen voor gedeelde besluitvorming via wetgeving en
onderwijs te ondersteunen.
Waarom?
Zorg wordt nu vaker geleverd op basis van de bekwaamheid en ervaring van individuele zorgverleners, en
minder op basis van voorkeuren van patiënten of breed gedragen inzichten uit de praktijk.
Zorgverleners onderschatten de mate waarin patiënten geïnformeerd willen worden over hun gezondheid en
mogelijke behandelingen, en onderschatten de mate waarin patiënten hun voorkeuren willen laten
meewegen.
Veel patiënten en hun familie vinden het moeilijk om actief mee te beslissen over hun gezondheid.
Patiënten missen het zelfvertrouwen om vragen te stellen aan zorgverleners. Veel patiënten begrijpen
slechts ten dele wat van belang is voor hun gezondheid en weten niet waar ze duidelijke en betrouwbare
informatie kunnen vinden.

http://press.psprings.co.uk/bmj/march/SalzburgStatement.pdf, vertaald door het Platform Gedeelde Besluitvorming.
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