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Overzicht



• Keuzehulpen effectief, maar hoe staat het met de implementatie?

• Primaire doelstelling JIPPA implementatie van keuzehulpen: 
implementatiegraad en factoren van invloed op implementatie

Implementatie-studie



• Wantrouwen inhoud - twijfel ‘evidence based’

• Informatie reflecteert niet de lokale data

• Kost te veel tijd

• Niet toepasbaar bij patiëntengroep/ vanwege klinische situatie

Barrières bij implementatie in de literatuur



• Voorlopers in regio benaderen door uroloog/ onderzoeker uit de 3 
hoofdziekenhuizen

• Zorgpaden in ziekenhuizen beschrijven en moment voor 
aanbieden van keuzehulp door zorgprofessionals laten kiezen
• Oncologieverpleegkundige inzetten: voorloper en meer tijd

• Kick-offbijeenkomsten

• Hand-out met stappen voor op het bureau/ poli (zie infomarkt)

• Keuzehulp integreren binnen MDO 

• Zorgprofessionals herinneren (gedurende de studieperiode)
• Wekelijks/ 2-wekelijks bellen

• Maandelijkse/ kwartaal nieuwsbrieven

Start JIPPA 
Strategieën implementatie



Richtlijn prostaatkanker aangepast



Patiënten die de keuzehulp daadwerkelijk hebben gebruikt

Patiënten die in aanmerking kwamen volgens de IKNL data

Hoe hebben we de implementatiegraad 
gemeten?



Resultaat implementatiegraad

Regio 1 Regio 2 Regio 3

Gemiddeld 60% 34% 35%

Range 37-100% 2-100% 16-97%



• Zorgprofessionals 

• MIDI-vragenlijst: MeetInstrument voor Determinanten van 
Innovaties

“De mate van gebruik van de innovatie en welke 
determinanten in welke mate het gebruik van de innovatie 

bepaalden (bevorderende en belemmerende factoren)”

• 3 maanden na de invoering van de keuzehulp 

• Online vragenlijst

Hoe hebben we de evaluatie en het gebruik 
van de keuzehulp gemeten?



Hoe hebben we de evaluatie en het gebruik 
van de keuzehulp gemeten? (2)

Determinanten m.b.t. Uitkomstmaten
1 Innovatie - Procedurele helderheid

- Juistheid, compleetheid, complexiteit 
- Congruentie huidige werkwijze

2 Gebruiker - Sociale steun
- Tevredenheid en medewerking cliënt
- Kennis
- Informatieverwerking

3 Organisatie - Formele bekrachtiging management
- Financiële middelen en tijd
- Feedback aan gebruiker

4 (Sociaal politieke) omgeving - Wet- en regelgeving



Deelnemers MIDI-vragenlijst

Regio 1 Regio 2 Regio 3

Uroloog/arts-assistent 16 (67%) 29 (73%) 16 (53%)

(Oncologie)-

verpleegkundige

8 (33%) 11 (27%) 14 (47%)

Totaal 24 40 30



Heeft u de keuzehulp aangeboden aan iedere 
patiënt die een keuze had?

Nee Regio 1 Regio 2 Regio 3 Gemiddeld

6 (25%) 13 (33%) 13 (43%) 32 (35%)



Ja

Nee

• Ik ben vergeten de keuzehulp uit te delen

Als u een of meerdere keren de keuzehulp niet  
heeft aangeboden terwijl dit wel kon, wat was hier de 

reden voor?

12%

88%



• Patiënt had cognitieve of taalproblemen 

Als u een of meerdere keren de keuzehulp niet  
heeft aangeboden terwijl dit wel kon, wat was hier de 

reden voor?

Ja

Nee

11%

89%



• Patiënt was erg nerveus/gespannen

Als u een of meerdere keren de keuzehulp niet  
heeft aangeboden terwijl dit wel kon, wat was hier de 

reden voor?

Ja

Nee

10%

90%



Ja

Nee

• Het gebruik van de keuzehulp is te belastend voor mijn patiënten

Belemmerende factoren

1%

99%



Ja

Nee

• Ik heb onvoldoende vertrouwen in de keuzehulp

Belemmerende factoren

17%

83%



• Ik vind de keuzehulp geschikt voor alle patiënten met 
gelokaliseerde prostaatkanker, die een keuze hebben tussen twee 
of meer behandelopties

Bevorderende factoren

Ja

Nee

76%

24%



• De keuzehulp is gebaseerd op feitelijk juiste/ actuele kennis

Bevorderende factoren

Ja

Nee

84%

16%



Ja

Nee

• De keuzehulp sluit goed aan bij hoe ik gewend ben om te werken

Bevorderende factoren

80%

20%



• De informatie in de keuzehulp is volledig

Bevorderende factoren

Ja

Nee

22%

78%



Ja

Nee

• Dankzij de keuzehulp kan ik makkelijker samen met de patiënt 
over behandelopties praten

Bevorderende factoren

28%

72%



• De keuzehulp levert mij tijdwinst op

Bevorderende factoren

44%

56%

Ja

Nee

Maar ook geen 
tijdverlies!



Ja

Nee

• Staat u achter de inhoud van de keuzehulp?

Bevorderende factoren

1%

99%



Ja

Nee

• Ik vind de effecten van het gebruik van de keuzehulp duidelijk 
merkbaar

Bevorderende factoren

36%

64%



Rapportcijfer die zorgprofessionals aan de 
keuzehulp geven
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Samenvattend

• Implementatiegraad gemiddeld 34-60%

• Redenen voor het niet aanbieden
• Vergeten

• Inschatting niet geschikte patiënt (bv. cognitieve problemen) 

• Zorgprofessionals staan achter inhoud van de keuzehulpen
• Niet alle zorgverleners overtuigd van merkbare effecten 

• De keuzehulp sluit goed aan bij werkwijze zorgprofessionals

• De keuzehulp is geschikt voor de meeste patiënten die een keuze 
hebben

• De keuzehulp levert geen tijdwinst/ tijdverlies op

• Tevreden zorgprofessionals: gemiddeld rapportcijfer 7,9



Waar zijn we nu mee bezig?

• JIPPA 2: kwalitatief vervolgonderzoek naar verschillen in 
implementatiegraad middels interviews onder zorgprofessionals
• Waar liggen knelpunten en aanknopingspunten bij het implementeren van 

Samen Beslissen?

• Tot op heden 27 Zorgprofessionals geïnterviewd
• Urologen

• Oncologieverpleegkundigen

• Uitkomsten zullen worden gebruikt om de implementatie van 
keuzehulpen aan te scherpen



JIPPA-2 Citaten Aanknopingspunten

• Hoge implementatiegraad, oncologisch verpleegkundige

“Ja, ik heb wel gezien hoe verschillend de implementatie is, maar dat heeft 
volgens mij toch vooral met de logistiek op de poli te maken […] Wij hebben 
gewoon heel rechtlijnige afspraken over wie wat wanneer uitdeelt.”

• Hoge implementatiegraad, uroloog

“[…] het vervolggesprek wordt uiteindelijk wel makkelijker. Ik denk niet dat het 
tijd kost of tijd scheelt, maar je kan mensen wel iets meegeven voor thuis en dat 
ze het kunnen nakijken van ‘wat heeft ie gezegd?’ en ‘wat heb ik onthouden?’”

• Lage implementatiegraad, uroloog

“Je wilt eerst op wetenschappelijk niveau zien dat iets werkt  en dan pas heb je 
die drive om dat te gebruiken.”



• Lage implementatiegraad, uroloog

“Er zijn nog steeds patiënten, dat is geen heel groot deel, maar toch 
substantieel, die toch zeggen ‘dokter, wat denkt u?’ ‘waarom moet ik 
daar nou over beslissen?’”

• Hoge implementatiegraad, uroloog

“In zijn algemeenheid is het zo dat er vaak minder geopereerd wordt als 
keuzehulpen gebruikt zijn […] in het algemeen kan het voor een aantal 
collega’s een reden zijn om te zeggen van ‘nou daar heb ik helemaal 
geen zin in.’”

JIPPA-2 Citaten Knelpunten



Toekomstplannen

De andere helft van de ziekenhuizen bereiken

www.websiteprostaatkanker.nl

Bezoek ook JIPPA-2 website

https://jippastudie.wordpress.com/

http://www.websiteprostaatkanker.nl/
https://jippastudie.wordpress.com/

