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Summary

Shared decision-making (SDM) is the process of collaboration between
patients and clinicians to choose a treatment that takes into account
both the best available clinical evidence as well as the patient’s per-
sonal values and preferences. SDM is rapidly gaining attention in the
medical community as it offers the possibility of greater patient satis-
faction, better outcomes, and more efficient use of resources as a result
of patients receiving the treatment that is most suited to them. SDM
is particularly relevant in certain cancer types where there are multi-
ple treatment options without one single clinically superior treatment.
These are named ‘preference-sensitive’ conditions as the ideal treat-
ment then depends on the patient’s preferences. Bringing patients into
the decision-making process involves providing them with relevant,
accurate, and easy to understand clinical information as well as engag-
ing in a dialogue to elicit their values and what matters to them. This
requires clinicians to become familiar with new skills and information
tools. Implementing these tools and skills is challenging due to unfa-
miliarity, busy clinician workloads, and the tendency to revert to tradi-
tional ways of conducting consultations. In this thesis, we present the
challenges and opportunities to patient participation under SDM.

Chapter 1 provides the background of the thesis. It begins with a sum-
mary of the changing nature of decision-making in oncology due to
three trends: the rising incidence of cancer due to demographic and
lifestyle changes, rapid advances in treatment modalities, and the In-
formation Age which gives clinicians and patients unprecedented ac-
cess to clinical data and knowledge about diseases and treatments.
These trends necessitate greater collaboration between patients and
their clinicians in order to select the best treatment suited to the indi-
vidual patient’s values and preferences. This collaboration, known as
shared decision-making (SDM), is often supported by patient decision
aids (PDAs) and clinical decision support systems (CDSSs) – tools that
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summarize complex clinical information and present the treatment al-
ternatives in a systematic and user-friendly format. The implementa-
tion of SDM and these tools often meet with challenges such that these
innovations are yet to become part of usual care. This thesis explores
the following questions:

1. How to develop a PDA that fulfills user requirements and clinical
standards?

2. What do clinicians perceive as barriers and facilitators to im-
plementing SDM in prostate cancer/preference-sensitive condi-
tions?

3. How do these barriers and facilitators manifest in less
preference-sensitive conditions, such as lung cancer?

4. How can SDM and PDA delivery be optimized to account for the
barriers and facilitators?

In Chapter 2, we take a closer look at the process of developing a PDA.
We review the current literature in order to summarize the definition,
goals, benefits, and limitations of PDAs. A PDA is any tool, digital or
in a printed format, that provides an overview of a disease, its treat-
ment options, and a comparison between the options. Many PDAs
also include questions for the patient to answer that help clarify what
matters to them. Well-informed patients can then take part in a SDM
consultation and deliberate on their options with their clinician. In-
deed, evidence from randomized controlled trials (RCTs) shows that
patients who use PDAs display greater knowledge about their dis-
ease, are more accurately able to interpret the risks associated with
their treatment options, and tend to take a more active role in making
treatment decisions. However, there is mixed evidence on the cost-
effectiveness of PDAs and little consensus on the best way to ensure
that they become part of routine care. User-centered design meth-
ods can increase the likelihood that a PDA is accurate, acceptable, and
user-friendly. The challenge remains to integrate PDAs into the clini-
cal pathway in the face of busy workloads, low health literacy, and the
need for improved communication between patients and clinicians.
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Chapter 3 describes the process of developing a PDA for prostate can-
cer patients based on a user-centered design methodology. We built
a PDA prototype and refined it over four rounds of semi-structured
interviews and think-aloud evaluations with former prostate cancer
patients, specialists (urologists, radiation oncologists, and oncology
nurses), and general practitioners. The purpose of these evaluations
was to understand patients’ informational needs and clinicians’ per-
spectives on the accuracy of the PDA. Having established the content
of the PDA over the first four rounds, the fifth round focused on im-
proving usability based on heuristic evaluation with usability experts
and preference testing with healthy volunteers who had no history of
prostate cancer. The benefit of our iterative process was that it pro-
vided flexibility to continuously improve the PDA through incremen-
tal changes while remaining in line with users’ expectations. The chal-
lenge lay in establishing consensus among different users as our pro-
cess produced a rich set of perspectives and opinions.

In Chapter 4 we determine barriers and facilitators to implementing
SDM with a digital PDA in the prostate cancer trajectory from the
perspective of clinicians (urologists, radiation oncologists, oncology
nurses, and general practitioners (GPs)). We chose to interview clin-
icians because they conduct the decision-making process, from GPs
who make the initial referral to a prostate cancer specialist for diagnos-
tic tests to specialists who present the diagnosis and treatment options
to the patient. Therefore, implementing a PDA as part of a SDM pro-
cess requires the cooperation of a variety of clinicians. We found that
providing patients with accurate and easy to understand clinical infor-
mation is only one aspect of the process. The other factor is a trusting
environment which provides patients with enough time to consider
all their options and share perspectives with a multitude of clinicians,
both specialists and GPs. As a result, we found three facilitators that
may support SDM implementation: post-diagnosis time-out consulta-
tions with the patient’s GP, a multidisciplinary consultation in which
the patient could discuss his options with urologists as well as radia-
tion oncologists in order to get a balanced view of all options and their
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implications, and a PDA that is embedded in the patient pathway and
introduced to the patient through oncology nurses.

Chapter 5 considers the possibilities for SDM in the lung cancer trajec-
tory, supported by clinical decision support systems (CDSSs). We con-
duct a mixed methods study consisting of nine interviews with lung
cancer specialists from six Dutch hospitals and a cohort study of the
treatment decisions of 257 lung cancer patients treated at Maastro. Our
findings indicate that current treatment decisions are made in the mul-
tidisciplinary tumor board (MTB) and although some clinicians make
an effort to elicit the patient’s preferences in the subsequent consulta-
tion, the treatment indicated by the MTB rarely changes. Clinicians
cited the heavy influence of clinical guidelines on lung cancer treat-
ment decisions as a potential barrier to SDM since there is often one
clinically superior treatment. Our cohort study revealed that although
nearly 90% of patients follow MTB advice, half of those who deviate
do so in favor of less intensive treatments. CDSSs that can predict how
an individual patient might respond to a certain treatment can be a
valuable addition to the decision-making process. Qualitative inter-
views with clinicians revealed the biggest barriers to these CDSSs as a
lack of trust, a lack of validation studies, and time constraints. More
efforts need to be put into validating the prediction models and build-
ing them into CDSSs that are embedded in the clinical workflow so
that clinicians in the MTB can view the harms and benefits of different
treatment options for each patient and discuss these with the patient.

In Chapter 6, we implemented a SDM workshop for radiation oncolo-
gists so that they could engage extensive-stage small-cell lung cancer
(ES-SCLC) patients in the decision whether to undergo prophylactic
cranial irradiation (PCI) as a preventative measure for brain metasta-
sis. We found that most ES-SCLC patients would like to take a par-
ticipative role in this decision along with their clinician but that they
face significant decisional conflict. The main source of this decisional
conflict lay in weighing the harms and benefits of PCI in terms of the
patient’s individual circumstances. We conclude that predictive mod-
els that can present the expected survival benefit of PCI based on the
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patient’s individual and clinical characteristics may support the SDM
consultation.

Chapter 7 presents the experiences of 10 Danish clinicians at a cancer
hospital in Denmark where SDM has been implemented with the
use of paper PDAs. Since SDM and PDAs had been successfully
implemented and evaluated, we were able to gain insights into the
challenges before, during, and after the implementation, as well as
the strategies used to overcome them. Although the cultural context
was different from the previous studies in this thesis, we find that
many implementation challenges were common, such as clinician
skepticism/resistance and creating sustained change. Several factors
helped overcome these barriers. First, clinicians were involved in
PDA development and SDM training through the Train-the-trainer
method, giving them a feeling of ownership and empowerment. The
paper PDAs were structured according to the main steps of the SDM
process and were used exclusively within consultations, ensuring
that clinicians were supported in putting their training into practice.
Organizational culture, mindset, and leadership were considered key
facilitators.

Chapter 8 summarizes the findings of the studies presented in the pre-
vious chapters in light of the four research questions and considers the
strengths and limitations of our research. The main strength is that we
engaged a variety of stakeholders both within and outside the clini-
cal interaction in order to gain a holistic view of the current decision-
making process and which factors may hinder SDM implementation.
Although our chosen method of qualitative research provided rich in-
sights into the perspectives of these different stakeholders, a possible
limitation is that qualitative research does not prioritize generalizabil-
ity. Other limitations are that we were not able to evaluate the prostate
cancer PDA or perform a controlled study of our SDM implementation
in ES-SCLC patients due to the small patient population. Neverthe-
less, our findings provide an overview of the barriers and facilitators
to SDM and PDA implementation at various levels (individual, orga-
nizational, and external) and strategies that can be used to ensure that
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clinicians and patients are supported in their collaboration.
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Nederlandse samenvatting

Gedeelde besluitvorming (’shared decision-making’ - ook bekend als
SDM) is het proces van samenwerking tussen patiënten en clinici
om een behandeling te kiezen die rekening houdt met zowel het
beste beschikbare klinische bewijs als de persoonlijke waarden
en voorkeuren van de patiënt. SDM wint snel aan aandacht in
de medische gemeenschap omdat het de mogelijkheid biedt van
grotere tevredenheid bij de patiënt, betere resultaten en een efficiënter
gebruik van middelen doordat de patiënt de behandeling krijgt die
het best bij haar of hem past. SDM is met name relevant bij bepaalde
kankertypes waarbij er meerdere behandelingsopties zijn zonder
dat er sprake is van één enkele klinisch superieure behandeling.
Dit worden ”voorkeur gevoelige” aandoeningen genoemd, omdat
de ideale behandeling dan afhangt van de voorkeuren van de
patiënt. Om patiënten bij het besluitvormingsproces te betrekken,
moet hun relevante, nauwkeurige en gemakkelijk te begrijpen
klinische informatie worden verstrekt en moet een dialoog worden
aangegaan om hun waarden en wat voor hen belangrijk is te
achterhalen. Dit vereist dat clinici vertrouwd raken met nieuwe
vaardigheden en informatie hulpmiddelen. Het implementeren
van deze hulpmiddelen en vaardigheden is een uitdaging
vanwege onbekendheid, hoge werkdruk en de neiging om terug
te vallen op traditionele manieren van consultvoering. In deze
proefschrift presenteren we de uitdagingen en mogelijkheden voor
patiëntenparticipatie onder SDM.

Hoofdstuk 1 geeft de achtergrond van het proefschrift. We
beginnen met een samenvatting van de veranderende aard van
de besluitvorming in de oncologie als gevolg van drie trends: de
stijgende incidentie van kanker als gevolg van demografische
veranderingen en veranderingen in levensstijl, de snelle vooruitgang
in behandelingsmodaliteiten, en het informatietijdperk dat clinici
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en patiënten ongekende toegang geeft tot klinische gegevens en
kennis over ziekten en behandelingen. Deze trends maken een
grotere samenwerking tussen patiënten en hun clinici noodzakelijk
om de beste behandeling te kunnen kiezen die past bij de waarden en
voorkeuren van de individuele patiënt. Deze samenwerking, bekend
als gedeelde besluitvorming (SDM), wordt vaak ondersteund door
keuzehulpen en klinische beslissingsondersteunende systemen (’clini-
cal decision support systems’ - CDSS’s) - hulpmiddelen die complexe
klinische informatie samenvatten en de behandelingsmogelijkheden
presenteren in een systematisch en gebruiksvriendelijk formaat.
De implementatie van SDM en deze hulpmiddelen is uitdagend,
met als gevolg dat deze innovaties nog geen deel uitmaken van de
gebruikelijke zorg. Deze thesis onderzoekt de volgende vragen:

1. Hoe kan een keuzehulp worden ontwikkeld die voldoet aan de
eisen van de gebruiker en aan de klinische normen?

2. Wat zien clinici als barrières en facilitatoren voor het
implementeren van SDM bij prostaatkanker/voorkeur gevoelige
aandoeningen?

3. Hoe manifesteren deze barrières en facilitatoren zich bij minder
voorkeur gevoelige aandoeningen, zoals longkanker?

4. Hoe kunnen SDM en keuzehulpen worden geoptimaliseerd om
rekening te houden met de barrières en facilitators?

In Hoofdstuk 2 gaan we dieper in op het ontwikkelingsproces van
een keuzehulp. We bekijken de huidige literatuur om de definitie,
doelen, voordelen en beperkingen van keuzehulp samen te vatten.
Een keuzehulp is een hulpmiddel, digitaal of papier, dat een
overzicht geeft van een ziekte, de behandelingsmogelijkheden en een
vergelijking tussen de mogelijkheden. Veel keuzehulpen bevatten
ook vragen die de patiënt kan beantwoorden om te verduidelijken
wat voor hem belangrijk is. Goed geı̈nformeerde patiënten kunnen
dan deelnemen aan een SDM-consult en met hun arts overleggen
over hun opties. Uit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken
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(RCT’s) blijkt dat patiënten die keuzehulpen gebruiken meer kennis
over hun ziekte hebben, beter in staat zijn de risico’s van hun
behandelingsopties te interpreteren en een actievere rol spelen bij het
nemen van beslissingen over de behandeling. Er is echter gemengd
bewijs over de kosteneffectiviteit van keuzehulpen en er is weinig
consensus over de beste manier om ervoor te zorgen dat ze deel gaan
uitmaken van de routinezorg. Gebruikersgerichte ontwerpmethoden
(user-centered design) kunnen de kans vergroten dat een keuzehulp
accuraat, aanvaardbaar en gebruiksvriendelijk is. De uitdaging blijft
om keuzehulpen te integreren in het klinische traject, gezien de
drukke werklast van de clinicus, de lage gezondheidsgeletterdheid en
de behoefte aan betere communicatie tussen patiënten en clinici.

Hoofdstuk 3 beschrijft het proces van het ontwikkelen van
een keuzehulp voor prostaatkankerpatiënten op basis van een
gebruikersgerichte ontwerpmethodologie. We hebben een
keuzehulp prototype gebouwd en het verfijnd in vier ronden
van semi-gestructureerde interviews en ’think-aloud’ evaluaties
met voormalige prostaatkankerpatiënten, specialisten (urologen,
radiotherapeut-oncologen, en oncologieverpleegkundigen), en
huisartsen. Het doel van deze evaluaties was inzicht te krijgen in de
informatiebehoeften van patiënten en de perspectieven van clinici
op de nauwkeurigheid van de keuzehulp. Nadat in de eerste vier
ronden de inhoud van de keuzehulp was vastgesteld, concentreerde
de vijfde ronde zich op het verbeteren van het gebruik op basis van
heuristische evaluatie met ervaringsdeskundigen en het bepalen van
voorkeuren met gezonde vrijwilligers die geen voorgeschiedenis
van prostaatkanker hadden. Het voordeel van ons iteratieve proces
was dat het de flexibiliteit bood om de keuzehulp voortdurend
te verbeteren door middel van incrementele veranderingen en
tegelijkertijd in lijn te blijven met de verwachtingen van de
gebruikers. De uitdaging lag in het bereiken van consensus tussen de
verschillende gebruikers, aangezien ons proces een rijke verzameling
perspectieven en meningen opleverde.

In Hoofdstuk 4 bepalen we barrières en facilitatoren voor het
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implementeren van SDM met een digitale keuzehulp in het
prostaatkanker traject vanuit het perspectief van clinici (urologen,
radiotherapeut-oncologen (RTO’s), oncologieverpleegkundigen, en
huisartsen). We kozen ervoor om clinici te interviewen omdat zij het
besluitvormingsproces leiden, van huisartsen die de eerste verwijzing
naar een prostaatkankerspecialist maken voor diagnostisch onderzoek
tot specialisten die de diagnose en behandelingsopties aan de
patiënt presenteren. Daarom vereist de implementatie van een
keuzehulp als onderdeel van een SDM proces de medewerking van
een verscheidenheid aan clinici. We ontdekten dat het verstrekken
van accurate en gemakkelijk te begrijpen klinische informatie aan
patiënten slechts één aspect van het proces is. De andere factor is
een vertrouwensvolle omgeving die patiënten voldoende tijd biedt
om al hun opties te overwegen en perspectieven te delen met een
veelheid aan clinici, zowel specialisten als huisartsen. Wij vonden
bijgevolg drie facilitatoren die de SDM-implementatie kunnen
ondersteunen: time-out consultaties met de huisarts na de diagnose,
een multidisciplinair consult waarbij de patiënt zijn opties zowel
met urologen als met radiotherapeuten kan bespreken om een
evenwichtig beeld te krijgen van alle opties en hun implicaties,
en een keuzehulp die in het patiëntentraject is ingebed en via
oncologieverpleegkundigen aan de patiënt wordt geı̈ntroduceerd.

Hoofdstuk 5 beschouwt de mogelijkheden voor SDM in het
longkanker traject, ondersteund door klinische beslissingsonderste-
unende systemen (CDSSs). We voeren een mixed methods studie
uit bestaande uit negen interviews met longkankerspecialisten uit
zes Nederlandse ziekenhuizen en een cohort studie van de behan-
delbeslissingen van 257 longkankerpatiënten behandeld in Maastro.
Onze bevindingen geven aan dat de huidige behandelbesluiten
worden genomen in de multidisciplinaire overleg (MDO) en hoewel
sommige clinici zich inspannen om de voorkeuren van de patiënt te
achterhalen in het daaropvolgende consult, verandert de behandeling
die door de MTB wordt aangegeven zelden. Artsen noemden de
grote invloed van klinische richtlijnen op beslissingen over de

230



behandeling van longkanker als een potentiële belemmering voor
SDM, omdat er vaak één klinisch superieure behandeling is. Onze
cohort studie toonde aan dat hoewel bijna 90% van de patiënten het
MTB advies volgen, de helft van degenen die afwijken dit doen ten
gunste van minder intensieve behandelingen. CDSSs die kunnen
voorspellen hoe een individuele patiënt op een bepaalde behandeling
zou kunnen reageren, kunnen een waardevolle aanvulling zijn op
het besluitvormingsproces. Uit kwalitatieve interviews met clinici
bleek dat de grootste belemmeringen voor deze CDSSs een gebrek
aan vertrouwen, een gebrek aan validatiestudies en tijdgebrek zijn.
Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat voorspellingsmodellen
extern gevalideerd worden en ingebouwd worden in CDSS’s die
ingebed zijn in de klinische workflow, zodat clinici in het MTB de
nadelen en voordelen van verschillende behandelingsopties voor elke
patiënt kunnen bekijken en deze met de patiënt kunnen bespreken.

In Hoofdstuk 6 hebben we een SDM workshop voor radiotherapeut-
oncologen geı̈mplementeerd, zodat zij patiënten met een uitgebreid
stadium van kleincellige longkanker (ES-SCLC) konden betrekken
bij de beslissing of zij profylactische hersenbestraling (PCI) zouden
ondergaan als preventieve behandeling voor hersenmetastase. We
ontdekten dat de meeste ES-SCLC patiënten graag een participatieve
rol zouden willen spelen in deze beslissing, samen met hun arts, maar
dat ze een aanzienlijk beslissingsconflict ervaren. De belangrijkste
bron van dit beslissingsconflict lag in de afweging van de voor- en
nadelen van PCI in het licht van de individuele omstandigheden
van de patiënt. Wij concluderen dat voorspellende modellen die
het verwachte overlevingsvoordeel van PCI kunnen weergeven op
basis van de individuele en klinische kenmerken van de patiënt, het
SDM-overleg kunnen ondersteunen.

Hoofdstuk 7 presenteert de ervaringen van 10 Deense clinici in een
kankerziekenhuis in Denemarken waar SDM is geı̈mplementeerd
met het gebruik van papieren keuzehulpen. Omdat SDM en
keuzehulpen succesvol waren geı̈mplementeerd en geëvalueerd,
waren we in staat om inzicht te krijgen in de uitdagingen voor,
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tijdens en na de implementatie, evenals de strategieën die werden
gebruikt om deze te overwinnen. Hoewel de culturele context
verschilde van de eerdere studies in dit proefschrift, vonden we dat
veel implementatie-uitdagingen gemeenschappelijk waren, zoals
scepticisme/weerstand van clinici en het creëren van duurzame
verandering. Verschillende factoren hielpen om deze barrières
te overwinnen. Ten eerste werden de clinici betrokken bij de
ontwikkeling van de keuzehulpen en de opleiding in SDM via de
train-de-trainer methode, waardoor ze een gevoel van eigenaarschap
en empowerment kregen. De keuzehulpen waren gestructureerd
volgens de belangrijkste stappen van het SDM-proces en werden
uitsluitend gebruikt tijdens consultaties, zodat de clinici werden
ondersteund bij het in de praktijk brengen van hun SDM training.
Organisatiecultuur, mentaliteit en leiderschap werden beschouwd als
de belangrijkste facilitatoren.

Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting van de bevindingen in de vorige
hoofdstukken in het licht van de vier onderzoeksvragen en gaat in
op de sterke punten en beperkingen van ons onderzoek. Een sterk
punt is dat we een verscheidenheid aan stakeholders binnen en buiten
de klinische interactie hebben betrokken om een holistisch beeld te
krijgen van het huidige besluitvormingsproces en welke factoren de
implementatie van SDM kunnen belemmeren. Hoewel de door ons
gekozen methode van kwalitatief onderzoek rijke inzichten verschafte
in de perspectieven van deze verschillende stakeholders, is een mo-
gelijke beperking dat kwalitatief onderzoek minder prioriteit geeft aan
generaliseerbaarheid. Andere beperkingen zijn dat we niet in staat
waren om de prostaatkanker PDA te evalueren of een gecontroleerde
studie uit te voeren van SDM implementatie bij ES-SCLC patiënten
omwille van de kleine patiëntenpopulatie. Desalniettemin geven onze
bevindingen een overzicht van de barrières en facilitatoren voor SDM
en PDA implementatie op verschillende niveaus (individueel, organ-
isatorisch, en extern) en strategieën om clinici en patiënten te onders-
teunen in hun samenwerking.
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