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PATIENT+

Aan de hand van onderstaande agenda lichten we nader toe wat Samen 
beslissen met keuzehulpen betekent

2. Waarom Samen Beslissen met keuzehulpen?

3. Potentiële effecten en resultaten

4. Toepassing keuzehulpen

5. Keuzehulp ontwikkeling en implementatie

6. PATIENT+ werkwijze

7. Vragen, contactgegevens & next steps

1. Introductie Introductie

Waarom?

Hoe?

Afronding



Over PATIENT+



PATIENT+ is dé partner in de toepassing van Samen Beslissen ondersteund 
door keuzehulpen en training van zorgverleners…

PATIENT+

Waar onderscheidt PATIENT+ zich in?

Pionier in Samen 
Beslissen

Partnership in 
toepassing Samen 

Beslissen

Grootste 
keuzehulpbibliotheek

ü Opgericht door artsen Michiel Hageman en Teun Teunis, gepromoveerd op het effect van 
gezamenlijke besluitvorming

ü Team van artsen en ervaren zorgkenners
ü Kennis en ervaring van wat er nodig is om als zorginstelling/zorgverleners écht Samen te 

gaan Beslissen

ü Ruime ervaring in het multidisciplinair ontwikkelen van keuzehulpen: een bibliotheek van 
~68 keuzehulpen, momenteel ~12 in ontwikkeling

ü Platform op maat afhankelijk van wensen gebruikers

ü Bundelt krachten met klanten door met ervaren P+ projectondersteuning omvangrijke 
projecten tot een succes te maken – gedeelde inspanningen en verantwoordelijkheden

ü Ondersteuning voor de uitrol van Samen Beslissen en de juiste toepassing van 
keuzehulpen, waaronder instructie en training van zorgverleners
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Marieke Boshuizen
Inhoud keuzehulpen

Teun Teunis
Keuzehulpen/co-founder

Domino Determann
Inhoud keuzehulpen / 

senior projectleider

Cees Smaal
Implementatiecoach

Gijs Boss
Implementatiecoach

Ingmar van der Poel
Softwareontwikkeling, FG 

& security officer

Michiel Hageman
Directeur/co-founder

Marieke Jonker
Implementatiecoach en

projectleider

Sophie Borm
Marktontwikkeling

Welmoet Westendorp
Marktontwikkeling

Floris Thunnissen
Keuzehulp inhoud

Inge Dubbeldam
Communicatie

Wie zijn de mensen achter PATIENT+?

Een team van ervaren zorgkenners

Maarten Boek
Keuzehulp inhoud

Caroline van Bemmel
Markt- &

strategische ontwikkeling



De volgende zorginstellingen passen PATIENT+ keuzehulpen toe

PATIENT+ is actief in 70 1e en 2e lijns zorgorganisaties



Waarom Samen Beslissen met keuzehulpen?



üDiagnose
üBehandelopties
üMogelijk uitkomsten
üVoorkeuren 

Onvoldoende gehoord 
• Overbehandeling
• Over diagnostiek
• Ontevredenheid

“dokter zegt u het 
maar, u heeft er 

toch voor geleerd”



• 94% van de patiënten vindt het 
belangrijk om samen te 
beslissen1

1) Meldactie Samen Beslissen met de zorgverlener
2017, Patiëntenfederatie Nederland



Potentiële effecten en resultaten



Kennis Samen Beslissen Tevredenheid

Wat zijn de resultaten van keuzehulpen?

Keuzehulpen ondersteunen patiënten…



Waarom een keuzehulp om Samen te Beslissen?

…toename van kennis over behandelopties

ü De keuzehulp geeft uitleg over diagnose en 
behandelopties

ü In gesprek met zorgverlener is daarom ruimte voor 
verdiepende vragen

… toename therapietrouw

ü Patiënten zijn na toename kennisniveau meer 
geneigd zich aan de gekozen behandeling (bijv. 
leefregels, medicatie inname) te houden

ü Patiënten ervaren minder angst

…patiënten mede-eigenaar van behandelkeuze 
te maken

ü Patiënt wordt actief betrokken bij behandelkeuze, 
conform WGBO

ü De keuzehulp doet een beroep op de 
bewustwording bij patiënt, zelfmanagement & regie

ü Inzicht in ‘Wat betekent dit voor mij?’

…toename tevredenheid over gekozen 
behandeling

ü Patiënten zijn achteraf meer tevreden over de 
gekozen behandeling

ü Patiënten ervaren minder spijt achteraf

Wat bijdraagt aan Zinnige Zorg, JZOJP en Hoofdlijnenakkoord

Keuzehulpen leveren patiënten…



Werkplezier Inzicht persoonlijke 
situatie patiënt

Effectiever en 
efficiënter spreekuur

Hoe ervaren zorgverleners keuzehulpen?

Keuzehulpen ondersteunen artsen



Waarom een keuzehulp om Samen te Beslissen?

…hun expertise in te zetten

ü De keuzehulp geeft uitleg over diagnose en 
behandelopties conform actuele richtlijn

ü In gesprek met patiënt is daardoor ruimte voor 
diepgaandere expertise passend bij de individuele 
patiënt

… te ontzorgen en techniek in hun voordeel te laten 
werken

ü Keuzehulp is ook geschikt voor patiënten met lage 
gezondheidsvaardigheden

ü Keuzehulp controleert of patiënten informatie 
begrijpen

…patiënten mede-eigenaar van behandelkeuze te 
maken

ü Keuzehulp betrekt de patiënt actief bij besluitvorming, 
conform WGBO, in tegenstelling tot slechts 
informerende consultkaarten en patiënten folders

ü Patiënten hebben hierdoor na behandeling minder 
behoefte aan extra contact met arts 

…zorg te leveren die aansluit bij de patiënt als 
individu

ü De keuzehulp geeft inzicht in persoonlijke situatie en 
voorkeur van patiënt, in tegenstelling tot andere beslis 
ondersteunende instrumenten zoals consultkaarten

ü Arts kan direct in gesprek over persoonlijke 
voorkeuren en zorgen van patiënt

Keuzehulpen ondersteunen artsen…

Wat bijdraagt aan Zinnige Zorg, JZOJP en Hoofdlijnenakkoord



Doelmatigheid

Wat zijn de voordelen voor de zorginstellingen?

Werkwijze conform Hoofdlijnenakkoord en aanvulling WGBO bij toename doelmatige zorg



PATIENT+ Vertrouwelijk

De effecten van Samen Beslissen met keuzehulpen zijn bekend

Effecten

Toename 
patiënttevredenheid

Toename werkplezier
zorgverlener

Ondersteuning 
Juiste Zorg Juiste 

Plek

• Patiënten hebben een hoger kennisniveau wat betreft de diagnose en mogelijke behandelopties

• Patiënten zijn meer tevreden over de gekozen behandeling en ervaren minder spijt achteraf

• Patiënten voelen zich meer gehoord, het vertrouwen en therapietrouw neemt toe

• Diepgaandere consulten doordat patiënten vooraf beter en uniform geïnformeerd zijn 

• Het beslisgesprek is effectiever en efficiënter

• Keuzehulpen met koppeling van PROMS en onderzoeksvragenlijsten komen tegemoet aan wens 

zorgverlener: één totaaloplossing voor ondersteunende instrumenten in de spreekkamer

• De keuzehulp introduceert de optie ‘afzien van behandeling of verwijzing’ al bij patiënt

• Het bespreken van de ingevulde keuzehulp draagt bij aan het voorkomen van onnodige zorg

• Keuzehulpen ondersteunen in het identificeren van de persoonlijke behoeften en verwachtingen van 

patiënten – vanuit medisch-inhoudelijk en sociaal perspectief



Keuzehulpen



Keuze Opties Voorkeur Besluit

Hoe zijn keuzehulpen opgebouwd?

Keuzehulpen zijn gebaseerd op de Glyn Elwyns’ gespreksmodel1

Bron: 1) Elwyn G. et al. Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. J Gen Int Med 2012



https://www.keuzehulp.info/pp/knieslijtage/intro

https://www.keuzehulp.info/pp/knieslijtage/intro


















Toepassing keuzehulpen



Hoe werkt het?

3 stappen…



Patiënten: 150.000

Invulpercentage van gemiddeld 80%

Patiënten waarderen de keuzehulpen 
met gemiddeld een 8

Hoeveel patiënten hebben we ondersteund in de besluitvorming?



Keuzehulp ontwikkeling en implementatie



Keuzehulp ontwikkeling

Volgens de leidraad voor keuzehulp ontwikkeling



Hoe borgen we keuzehulpen succesvol?

In één jaar door implementatie en ondersteuning van onbekend gedrag naar normgedrag



PATIENT+ werkwijze



PATIENT+ Vertrouwelijk

Keuzehulpen

Technologie

Ondersteuning in 
toepassing

• Bibliotheek bevat digitale keuzehulpen voor ~80 diagnoses (12 in ontwikkeling) voor 15 specialismen 

• 8 gepersonaliseerde keuzehulpen voor tweede lijn; 1 gepersonaliseerde keuzehulp voor eerste lijn

• Ontwikkelplannen voor 1e lijns bibliotheek; in 2020 7 keuzehulpen gereed voor transmurale toepassing in 

de 1e en 2e lijn

• Applicatie voor zorgverleners, ondersteuners en patiënten (inclusief onderhoud)

• Beschikbare stuurinformatie op ziekenhuis-, vakgroep- en keuzehulpniveau

• Koppeling met EPD/PGO (te ontwikkelen i.s.m. leverancier o.b.v. wensen ziekenhuis)

• Inspiratiesessies en training in Samen Beslissen (incl. gesprekstechnieken)

• Projectmanagement tijdens het opstarten en monitoren van keuzehulptoepassing

• Faciliteren van kennisdeling onder zorgverleners en vakgroepen middels ‘teach the teacher’ methodiek 

ten behoeve van zelfstandige opschaling

Wat biedt PATIENT+ aan zorginstellingen, zorgverleners, ondersteuners en 
haar patiënten?

Bijdrage PATIENT+



Welke vragen zijn er?



www.patientplus.info Optie aanmelding nieuwsbrief

www.keuzehulp.info PATIENT+ bibliotheek (inzage volledige bibliotheek tot 1 mei)

https://patientplus.info/behandelgrenzen-gesprekshulp-aanvraag/
welmoetwestendorp@patientplus.info
michielhageman@patientplus.info

http://www.patientplus.info/
http://www.keuzehulp.info/
https://patientplus.info/behandelgrenzen-gesprekshulp-aanvraag/
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PATIENT+ keuzehulpbibliotheek als oplossing voor de herstart van reguliere 
zorg in gehele zorgketen

• Door de coronacrisis is een aanzienlijk deel van de reguliere zorg uitgesteld – zorgverleners en zorginstellingen 

staan voor de uitdaging om bij verminderde capaciteit het stuwmeer aan reguliere zorg te ontlasten en hervatten

• Gecontroleerde en gestructureerde hervatting van de in- en doorstroom van reguliere zorg met behulp van 

keuzehulpen vermindert de druk op het zorgsysteem bij behoud van kwaliteit

• Keuzehulpen helpen tijdens en na de coronacrisis in de 1e en 2e lijn bij het identificeren van:

ü Nodige acute zorg

ü Nodige electieve zorg, uit te stellen tot na de coronacrisis

ü Onnodige zorg

• Keuzehulpen ondersteunen zorgverleners daarnaast bij:

ü Prioritering ten tijde van toenemende werkdruk en zorgcomplexiteit

ü Het informeren en begeleiden van patiënten

• Dit document beschrijft de PATIENT+ keuzehulpbibliotheek als oplossing voor het hervatten en ontlasten van de 

opgestuwde reguliere zorg in de gehele zorgketen

PATIENT+ 2



Er ligt een uitdaging in het veranderen van de houding van patiënt en 
daarmee het gestructureerd hervatten van de instroom van reguliere zorg

Patiënten tijdens corona piek Patiënten na corona piek

Bij tegelijkertijd minder inzet van keuzehulpen:

– Afwachtend, zorg mijdend

– Angstig en onzeker

– Beperkte kennis over gezondheid, diagnose, 

behandelopties en prognose

– Zorgprofessionals zijn primair in de lead rond (reguliere) 

zorgvragen van patiënten parallel aan corona zorg

Bij zorgketen brede inzet van keuzehulpen:

– In control

– Al in thuissituatie digitaal geïnformeerd over diagnose en 

behandelopties

– Bewustwording van de opties ‘oplettend afwachten’ en ‘afzien van 

verwijzing/behandeling’ 

– Afname angst en onzekerheid bij toename vertrouwen en 

therapietrouw

– Gezamenlijk met zorgprofessionals in de lead over behandeling

PATIENT+ 3



Dit bereiken we in drie simpele stappen

Snel, makkelijk en leuk voor patiënt, zorgverlener en zorginstelling

1. Uitreiken keuzehulp 2. Invullen keuzehulp 3. Samen Beslissen

PATIENT+ 4



Inzet keuzehulpbibliotheek bij 
acute en electieve zorg in de 1e
en 2e lijn

Inzet keuzehulpbibliotheek bij 
besloten (uitgestelde) 
behandeloptie in de 1e en 2e
lijn

Inzet keuzehulpbibliotheek bij 
electieve zorg en vervolg acute 
zorg in de 1e en 2e lijn

Hoe bereiken we dat? Door met keuzehulpen in verschillende fases in de 
zorgketen de corona en reguliere zorg te ondersteunen

Instroom Doorstroom Uitstroom

PATIENT+ 5

Tijdens corona piek

Tijdens ontlasten en 
hervatten reguliere zorg

Effecten

Nieuwe patiënten via huisarts, 
verpleeghuis en SEH

Via huisarts, verpleeghuis en SEH 
naar verpleegafdeling, IC of poli

Via verpleegafdeling, IC of polikliniek 
naar (verpleeg)huis of 1e lijn

Gesprekshulp behandelgrenzenGesprekshulp behandelgrenzen Gesprekshulp behandelgrenzen

ü Thuis informeren diagnose 
en behandelopties bij 
nieuwe patiënten

ü Bewustwording van de 
opties ‘oplettend 
afwachten’ en ‘afzien van 
verwijzing/behandeling’ 

ü Preventie onnodige 
instroom

ü Lagere druk op 
poliklinieken en OK

ü Prioritering zorgvraag bij 
electieve zorg en vervolg 
acute zorg

ü Preventie onnodige 
doorstroom

ü Creëert ruimte om zorg te 
leveren aan de eerder 
uitgestelde complexe en 
urgente behandelvragen 

ü Ondersteuning patiënten 
om een eventuele 
behandeling tijdelijk uit te 
stellen



Keuzehulpen zijn op verschillende vlakken voor patiënt, zorgverlener en 
zorginstelling van toegevoegde waarde
What’s in it for…

…de patiënt? …de zorgverlener? …de zorginstelling?

Tijdens wachttijd:
ü Thuis digitale informatie over 

diagnose en behandelopties
ü Minder behoefte aan extra 

digitale consulten op afstand

ü Toename zorgkwaliteit
ü Toename doelmatigheid
ü Conform Hoofdlijnenakkoord 

en JZOJP
ü Voldoen aan gezamenlijke 

(volume)doelstellingen met 
zorgverzekeraar

ü Toename werkplezier
ü Toename zorgkwaliteit
ü Toename inzicht persoonlijke 

wensen en behoeften patiënt
ü Effectiever en efficiënter spreekuur
ü Ondersteuning Samen Beslissen
ü Voldoen aan uitbreiding WGBO

PATIENT+ 6

Specifieke 
baten tijdens
coronacrisis

Algemene 
baten

ü Afname angst en onzekerheid
ü Toename vertrouwen en 

therapietrouw
ü Toename tevredenheid besluit
ü Toename bewustwording 

wensen en behoeften omtrent 
behandeling

ü Afname druk op capaciteit
ü Ondersteuning in identificatie 

nodige acute zorg en nodige 
uitstelbare electieve zorg

ü Ondersteuning in 
continueren digitale reguliere 
zorg

ü Ondersteuning in werkdruk 
zorgverleners

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst/wijzigingen-wgbo.htm


Ondersteuning 
& 

Implementatie

Keuzehulpen

• Naar smaak beschikbaar als projectleiding en voor implementatie, borging, opschaling en onderhoud

• Beschikbare stuurinformatie en rapportages op praktijk- en keuzehulpniveau

• Abonnement geeft korte termijn directe, onbeperkte toegang tot ~10 keuzehulpen die geschikt zijn voor 

toepassing in de eerste lijn. De komende maanden breiden we dit uit tot ~30 keuzehulpen

• Directe toegang tot toekomstige nieuw ontwikkelde keuzehulpen

• Applicatie voor zorgverleners, ondersteuners en patiënten (inclusief onderhoud)

• Koppeling van applicatie met PGO/ HIS (te ontwikkelen en te implementeren)

Om dit te bereiken biedt PATIENT+ een oplossing bestaande uit de 
keuzehulpbibliotheek en ondersteuning in de 1e lijn
Keuzehulpen en ondersteuning om reguliere zorg te herstarten in eerste lijn

PATIENT+ 7



Ondersteuning 
& 

Implementatie

Keuzehulpen

• In projectleiding, implementatie, borging, opschaling en onderhoud

• Ondersteuning te kiezen aan de hand van opties ‘basis’, ‘premium’ of ‘nacalculatie’ (zie bijlage) 

• Deze uren zijn gedurende de samenwerking flexibel inzetbaar. Hier maken we afspraken over met het 

ziekenhuis

• Beschikbare stuurinformatie en rapportages op ziekenhuis-, vakgroep- en keuzehulpniveau

• Abonnement geeft directe, onbeperkte toegang tot alle 60 tot 80 beschikbare tweede lijn keuzehulpen in 

de keuzehulpbibliotheek, geschikt voor ~15 specialismen

• Directe toegang tot nieuw ontwikkelde keuzehulpen

• Applicatie voor zorgverleners, ondersteuners en patiënten (inclusief onderhoud)

• Koppeling van applicatie met EPD en/of PGO, ZIS (te ontwikkelen en te implementeren)

Daarnaast biedt PATIENT+ een oplossing bestaande uit de 
keuzehulpbibliotheek en ondersteuning in de 2e lijn
Keuzehulpen en ondersteuning om reguliere zorg te herstarten in tweede lijn

Transmurale inzet van keuzehulpen ter ondersteuning van de gehele zorgketen

PATIENT+ 9




