
Samen beslissen in de praktijk
Verschillen in aanpak

Dr. Julia van Tol-Geerdink
senior onderzoeker

Radboud UMC



Drie keuzehulpen in drie regio’s uitgezet:

•Tilburg 18 zkh

•Amsterdam 18 zkh

•Nijmegen 8 zkh

Bereik in Nederland



Drie keuzehulpen

1. Radboud umc, Nijmegen

2. VU umc, Amsterdam

3. Tilburg Univ., Tilburg



Drie keuzehulpen

1) Informeren over de voor- en nadelen van de 

verschillende behandelopties 

2) Stimuleren na te denken over welke voor- en nadelen 

voor hen het belangrijkst zijn



Keuzehulp 1

• Keuzehulp op papier

• Wordt besproken tijdens het consult 

• Meegegeven naar huis



Keuzehulp 2

• Keuzehulp digitaal en op papier 

• Te gebruiken thuis en in gesprek met arts

• Schematisch



Keuzehulp 3

• Keuzehulp digitaal

• Te gebruiken thuis

• Afwegingen worden uitgevraagd 

• Print samenvatting om met de arts te bespreken 



Variatie tussen deelnemende ziekenhuizen 

 In welke vorm werd keuzehulp aangeboden?

 Wanneer aangeboden?

 Door welke zorgverlener aangeboden?

Inbedding in zorgpad



Vragenlijsten aan patiënten

•Ervaring

•Tevredenheid

•Effect op uitkomsten

Inbedding in zorgpad



 In welke vorm werd keuzehulp aangeboden?

• 1.Boekje 

• 2.Boekje en digitaal 

• 3.Digitaal

 Wanneer aangeboden?

• Direct bij diagnose

• 1 dag tot week na diagnose

• 1 tot 2 weken na diagnose

• Meer dan 2 wk. na diagnose

 Door wie aangeboden?

• Uroloog

• Verpleegkundige (-specialist)

Inbedding in zorgpad



aantal pat.

• Keuzehulp 1 Boekje 255 (39%)

• Keuzehulp 2 Boekje en online 183 (28%)

• Keuzehulp 3 Online 215 (33%)

Alle drie de keuzehulpen effectief

Patiënten iets meer tevreden met boekjes

1. Vorm



In welke vorm aangeboden?

• Boekje 

• Boekje en online 

• Online

 Wanneer aangeboden?

• Direct bij diagnose 65%

• 1 dag tot week na diagnose 10%

• 1 tot 2 weken na diagnose 12%

• Meer dan 2 wk. na diagnose 12%

2. Wanneer?



2. Wat vindt de patiënt?



2. Effect van Wanneer aanbieden

Aanbieden binnen 1 week 

geeft lagere decisional conflict

dan later aanbieden 

(P<0.05)



In welke vorm aangeboden?
• Boekje 
• Boekje en online 
• Online

Op welk moment aangeboden?
• Direct bij diagnose
• 1 dag tot week na diagnose
• 1 tot 2 weken na diagnose
• Meer dan 2 wk na diagnose

 Door wie aangeboden?
• Uroloog 75%
• Verpleegkundige (-specialist) 25%

3. Door wie



 Wie vindt u meest geschikte persoon om

keuzehulp aan te bieden?

• Uroloog 81%

• Verpleegkundige (-specialist) 19%

3. Wat vindt de patiënt?
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Van wie kreeg u de 
keuzehulp?

Uroloog 
meest geschikt

Verpleegkundige  
meest geschikt

van de Uroloog 97 3

van de Verpleegkundige 35 65

3. Wat vindt de patiënt?

Patiëntervaring heeft invloed op voorkeur: 

Uitreiking door verpleegkundige maakt dat patiënten 

verpleegkundige meer geschikt vinden



3. Effect van Wie
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P<0.01

Uitreiking door verpleegkundige heeft extra positief effect 

op decisional conflict en kennis

P<0.01



 KEUZEHULPEN ALLEN EFFECTIEF

Vorm lijkt minder belangrijk.

 EERSTE WEEK 

Eerste week na diagnose is het meest gewenste en meest 
effectieve moment van aanbieden

 VERPLEEGKUNDIGE

Aanbieden door verpleegkundige geeft nog meer positief effect 
dan door uroloog

Conclusies


