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Terugblikken en vooruitkijken

• Waarom I-SHARED?

• Het I-SHARED instrument en de werking van I-SHARED
• I-SHARED – MOPHAR rapport inclusief clustering algoritme

• Toolkit depressie met de keuzekaarten

• Co-creatie proces van I-SHARED en geleerde lessen

• Stappen in de toekomst



Aanleiding
• Samen beslissen is niet overal vanzelfsprekend, blijkt uit een peiling bij het 

panel van MIND (n = 880) 1

• Heterogeniteit depressie - maakt effectief behandelen lastig

• Zorg op maat:

What treatment, by whom, is most effective for this individual patient 
with that specific problem, under which set of circumstances? (Paul, 

1967)

Enorme hoeveelheid routinematig verzamelde data beschikbaar

1 MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. (2018). Onderzoeksresultaten vragenlijst Samen beslissen in de GGz. 



Doel I-SHARED

• Bevorderen van samen beslissen over passende zorg

• Effectiever toewijzen van behandelingen

Gezamenlijk en rekening houdend met cliëntvoorkeuren



Samen Beslissen in het gehele zorgproces

I-SHARED



Samen beslissen in vragen

Diagnose als Hypothese
wat is je probleem en hoe is het gekomen

Indicatie met Zorgplan
wat wil je bereiken en wat pakken we aan

Coördinatie met Impact
wat voeren we uit en wat zijn de effecten

Evaluatie als Reflectie
wat is ons oordeel en hoe gaan we verder



De onderdelen van I-SHARED 

1. Het I-SHARED MOPHAR rapport: Overzicht ROM-baseline 
informatie van cliënt
• Informatie toegespitst op basis van cliëntkenmerken (+ infographic)
• Relevante uitkomstmaten & overzicht mogelijk passende behandelopties – op 

basis van cluster analyse

2. Toolkit Depressie: Overzicht mogelijke behandelopties (ook buiten 
instelling) + informatie over depressie: KEUZEKAARTEN

• Instrument ondersteunt in de gezamenlijke besluitvorming over de 
keuze van een gepaste behandeling



Het I-SHARED – MOPHAR 
rapport 

Infographic – op verzoek van 
feedback patiënten en 
patiëntenorganisaties



Het I-SHARED – MOPHAR rapport



Overzicht behandelingen die mogelijk passend zijn



Toolkit Depressie met de keuzekaarten – ism MIND

Option grid met de behandelmogelijkheden conform zorgstandaard

• Wat houd de interventie in?

• Wanneer wordt het ingezet?

• Waar helpt het me mee? (+)

• Waar kan ik last van krijgen? (-)

• Wat kan ik verwachten (proces)



Gebruik van de toolkit
Gebruik model bij Toolkit Samen beslissen:

1. Eerst bespreken wat de cliënt wil bereiken 
(Team Talk),  

2. Daarna samen de (toolkit met) keuzes doornemen 
(Option Talk) 

3. Alle informatie meegeven ter overweging, en in 
een vervolgbijeenkomst samen besluiten nemen 
(Decision Talk).

Vragen voor de professional voor passende zorg

• Landelijke samenwerkingsafspraken voor de juiste 
zorg op de juiste plek
• Kunnen we tijdelijk afwachten?
• Kunnen we effectief ingrijpen?
• Kunnen we zinvol overdragen?



I-SHARED in de praktijk

P1 P2 P3 P4 P… Overzicht 
succesvolle 
behandelopties 
bij soortgelijke 
cliënten

1 1 0 1 … A       25%
B       50%
C       40%

Predictie model

Rapport

Voorafgaand aan intake intake adviesgesprek



Patientenparticipatie in I-SHARED (2)

Schrijven
onderzoeksvoorstel

• In samenwerking
met MIND

Voorafgaand aan 
tool ontwikkeling

• Focusgroepen
met cliënten
naar wensen
en 
voorkeuren

Na eerste
concept

• Focusgroep naar
begrijpelijkheid en 
bruikbaarheid

• Feedback van MIND 
+ achterban

Pilot fase

• Interviews met 
deelnemende
cliënten aan pilot

• Feedback van 
MIND + achterban

Definitieve
versie

• Draagvlakdiscussie
s via MIND met 
achterban

• Verspreiding: ism 
MIND publiceren, 
communiceren

Tussentijdse projectoverleggen MIND - UMCG



Patiëntenparticipatie in I-SHARED (1)



Patiëntenparticipatie in I-SHARED (3)
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Microniveau I-SHARED rapport 
geeft informatie over 
de intake en 
potentieel werkzame 
behandelingen 

Bespreken van  I-
SHARED rapport helpt 
de voorkeuren van de 
patiënt in beeld te 
brengen 

Toolkit Samen Beslissen 
helpt om gezamenlijk 
keuzes te maken.  
De handreiking voor 
behandelaren schetst 
proces en voorwaarden 
voor samen beslissen. 

Mesoniveau Patiënten zijn tijdens 
sessies bevraagd over 
hun ervaringen met 
de I-SHARED 
instrumenten 

  

Macroniveau Focusgroepen met 
patiënten om hun 
wensen en ervaringen 
te inventariseren 

Deelname van de 
Depressievereniging bij 
de (door)ontwikkeling 
van producten 

Deelname MIND aan 
projectteam I-SHARED: 
samen aanvragen en 
besluiten over voortgang 

 



Geleerde lessen over co-creatie

• Samen aan het stuur is waardevol voor eindproducten
oMaar… geen heilige graal voor alle projectonderdelen

• De projectorganisatie deed aan ‘practice what you preach’
• Maar.. vraagt een open houding naar elkaars perspectief



Per 1 juli 2021 beschikbaar

• E-learning animaties:
• I-SHARED voor professionals

• Samen Beslissen in de praktijk – aan de hand van een casus

• I-SHARED - MOPHAR rapport (in RoQua) [opleverversie]

• Demo omgeving en documentatie

• Toolkit Depressie met de keuzekaarten 
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/02ad57cfd7ba5eea8d0a126da4374373.pdf

https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/02ad57cfd7ba5eea8d0a126da4374373.pdf


Blik naar de toekomst

- ROM niet alleen administratief maar echt gebruikt in zorg

- Cliënten geven aan wat zij belangrijk vinden → cliënttevredenheid

- Meer effectieve en efficiënte zorgtoewijzing? 

- Uitbreidingsmogelijkheden I-SHARED
- Clustering op basis van beschikbare data

- Breder dan alleen depressie

- Uitbreiding medicatie, bijwerkingen

- Wel afhankelijk van registratie systematiek: in 2022 
zorgprestatiemodel



I-SHARED animatie

Animatie op de website: https://www.i-shared.nl/

https://www.i-shared.nl/


Vragen?


