
 

 

WAT IS EEN KEUZEHULP? 
 

Een keuzehulp is een online hulpmiddel. In een 

keuzehulp krijgt de patiënt informatie over de 

diagnose en alle mogelijke behandelingen.  Ook 

de voor- en nadelen van elke behandeloptie 

komen aan bod.  

 

Een keuzehulp legt stellingen en vragen voor 

aan de patiënt, die uitdagen om na te denken 

over wat hij of zij belangrijk vindt aan de 

uitkomsten van een behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT HEEFT EEN PATIËNT AAN EEN KEUZEHULP? 
 

Een keuzehulp helpt de patiënt om samen met jou, als zorgverlener, te kiezen 

voor de best passende behandeling. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van 

keuzehulpen de volgende voordelen heeft voor patiënten:  

 

+ hoger kennisniveau  + meer tevredenheid en minder spijt  

+ minder keuzestress voelen + hogere mate van risicoperceptie 

+ hogere mate van participatie + betere communicatie met zorgverlener 

 

Patiënten waarderen het om de informatie rustig na te lezen, met naasten te 

bespreken en mee te beslissen over de beste passende zorg. 

 

SAMEN  BESLISSEN  MET  KEUZEHULPEN 

  

    Bekijk onze volledige bibliotheek keuzehulpen                     

    op ons online platform: keuzehulp.info                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UITREIKEN 

  

2. VOORBEREIDEN 

  

3. SAMEN BESLISSEN 

  

4. LEREN 

       

+ Maak de patiënt mede-

eigenaar van de keuze en 

de gevolgen ervan. 

 

+ Verschaf evidence-based 

actuele informatie die 

bovendien geschikt is voor 

patiënten met beperkte 

gezondheidsvaardigheden.  

 + Krijg voorafgaand aan 

het consult inzicht in de 

mogelijke barrières en 

waarden van de patiënt. 

 

+ Ontdek wat de 

persoonlijke voorkeuren 

van de patiënt zijn door de 

resultaten te lezen. 

 + Ga direct in gesprek over 

onderwerpen waarvoor 

jouw expertise nodig is.  

 

+ Bewerkstellig een 

merkbare effectiviteits- en 

efficiëntieslag.  

 

+ Beleef meer werkplezier. 

 + Leer welke effecten 

Samen Beslissen met 

keuzehulpen heeft op jouw 

praktijkvoering d.m.v. het 

dasboard.  

 

+ Realiseer Zinnige Zorg 

afspraken met de 

zorgverzekeraar. 

 

 

WAT ZIJN VOOR JOU, ALS ZORGVERLENER, DE VOORDELEN VAN EEN KEUZEHULP? 

 

 

VEEL GEHOORDE BEZWAREN 

Samen Beslissen met keuzehulpen kost mij veel kostbare tijd  

en de tijd voor een consult is al zo krap. 

Doordat de patiënt al is voorbereid, kun je de standaard 

informatie overslaan en kun je juist een effectiever consult 

voeren en mogelijk tijd besparen.  

Ik heb geen keuzehulp nodig, want ik doe al aan  

Samen Beslissen met de patiënt. 

Door een keuzehulp in te zetten bij Samen Beslissen kan de 

patiënt de belangrijke informatie nog eens nalezen.  

Mijn patiënt heeft er geen behoefte aan om samen met mij  

te beslissen over zijn of haar behandeling. 

Uit onderzoek blijkt dat 94% van de patiënt betrokken wil 

worden bij het behandeltraject en wil kunnen meebeslissen. 
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