
 
 
Nederlandse vertaling OPTION 5-item vragenlijst  
 
 
Item 1: The clinician draws attention to or re-affirms, a health issue where alternate treatment 
or management options exist/where the need for a decision exists. 
 
De zorgverlener vestigt de aandacht op, of bevestigt een gezondheidsprobleem waarvoor 
meerdere behandel- of beleidsmogelijkheden bestaan / waarover een besluit genomen moet 
worden. 
 
 
Item 2: The clinician reassures the patient, or re-affirms, that the clinician will support the 
patient to become informed and to deliberate about the options. 
 
De zorgverlener verzekert de patiënt, of bevestigt dat de zorgverlener de patiënt zal helpen 
om goed geïnformeerd te raken en om de mogelijkheden af te wegen. 
 
 
Item 3: The clinician gives information, or checks understanding, about the pros and cons of 
the options that are considered reasonable (including taking ‘no action’), to support the 
patient in comparing the alternatives. 
 
De zorgverlener geeft informatie over, of controleert het begrip van de voor- en nadelen van 
de mogelijkheden die redelijk zijn (inclusief ‘niets doen’), om de patiënt te ondersteunen bij 
het vergelijken van de alternatieven. 
 
 
Item 4: The clinician makes an effort to elicit the patient's preferences in response to the 
options that have been described. 
 
De zorgverlener doet zijn best om de voorkeuren van de patiënt boven tafel te krijgen met 
betrekking tot de besproken mogelijkheden. 
 
 
Item 5: The clinician makes an effort to integrate the patient’s preferences as decisions are 
made. 

De zorgverlener doet zijn best de voorkeuren van de patiënt te betrekken bij het maken van 
een besluit. 
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