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Placemat Samen beslissen van Vilans 
 

 
Er is een aantal hulpmiddelen dat je kan helpen mensen te ondersteunen bij het nemen 
van beslissingen over ingewikkelde zaken rond zorg en ondersteuning. Deze opdracht 
gaat over een van deze hulpmiddelen, namelijk de placemat Samen beslissen in 6 
stappen van Vilans. 
 

OPDRACHT 
• Download de placemat. 

• Ga aan de hand van de placemat met elkaar in groepjes van maximaal vier 
personen in gesprek. 

• Neem de placemat met elkaar door.  

• Neem een cliënt uit jullie eigen praktijk waarbij er sprake was van gezamenlijke 
besluitvorming. Kies welke cliënt jullie aan de hand van de placemat verder 
uitwerken. 

• Werk aan de hand van dit voorbeeld met behulp van de placemat de casus uit. Hoe 
zijn de stappen in de praktijk daadwerkelijk uitgevoerd? Wat ging goed en wat 
ontbrak of ging minder goed? 

• Bij stap 3 staat de tip: de uitkomst van het gesprek kan afwijken van jouw eigen 
gedachten over wat belangrijk is voor je cliënt. Soms is je cliënt nog niet zover en is 
er een tussenstap nodig. Herken jij dit in de praktijk? Geef een voorbeeld. 

• Wat valt je nog meer op aan deze placemat en is deze toepasbaar in de praktijk? 
Waarom wel en waarom niet? 

• Maak een kort verslag van max 2 A4 (letterype Arial 12) van de uitkomsten van het 
gesprek. 

• Werk de casus uit aan de hand van de placemat en geef aan wat de gewenste 
stappen en invulling is/zijn en hoe het in de praktijk is gegaan. 

• Maak een korte uitwerking over de tip bij stap 3. 

• Maak een korte uitwerking over waarom je vindt dat de placemat wel/niet 
werkbaar is in de praktijk. (Er is geen goed of fout, maar onderbouw wel waarom 
jullie het wel/niet bruikbaar vinden). 

 
 

 
 

  

Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 4 Proactieve zorgplanning & gezamenlijke besluitvorming 

Klik hier voor inspirerende onderwijsmaterialen 

https://palliaweb.nl/getmedia/dd32aa78-1453-4a6e-ac2b-5fb191e69c33/THEMA-4-Vilans,-Placemat-samen-beslissen,-2016.pdf
https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/proactieve-zorgplaning-en-gezamenlijke-besluitvorm

