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Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

CWZ is onder andere:
• 1 van de 7 Santeon ziekenhuizen
• Topklinisch ziekenhuis
• 28 medisch specialismen
• 8 paramedische afdelingen
• 5 specifieke afdelingen als 

spoedeisende hulp en IC



✓Diagnose
✓Behandelopties
✓Mogelijk uitkomsten
✓Voorkeuren 

Optimale 
behandeling

“dokter zegt u het 

maar, u heeft er 

toch voor geleerd”

94% 

Samen 

beslissen



Verspilling
Ontevredenheid
Overbehandeling

Onbegrip





Proces

• Er zijn meerdere opties, waaronder…

• Uitnodigen patient voor een gedeeld proces

Keuze
Er is iets te kiezen 

Opties Voorkeur Besluit









Proces

• Overzicht van opties

• Voor- en nadelen van opties

• Kansen op voor- en nadelen

 Neutraal formuleren 

Keuze
Opties

Wat zijn de 
opties?

Voorkeur Besluit





Proces

• Opties begrijpen

• Waardes patient verhelderen

• Waardes betrekken bij afweging opties 

Keuze Opties
Voorkeur

van de patiёnt

Besluit





Proces

• Alles helder?

• Nu kiezen? 

Keuze Opties Voorkeur Besluit
Integreer 

voorkeuren van 
patient en arts









Wie gebruiken de keuzehulpen nog 
meer?



Implementatie

• Voorbereiding
• Inspiratie
• Instructie
• Implementatie
• Evaluatie
• Proces optimalisatie
• Borging
• (Train de trainer)



Patient+ benadert Santeon
• Patient+ benadert 3 Santeon ziekenhuizen in 2016: 

Catharina ziekenhuis, OLVG en CWZ
• Pilot keuzehulp bij gynaecologie
• Pilot wordt gefinancierd door CZ



Patiëntbetrokkenheid

persoonlijke en doelmatige topzorg dichtbij huis

Patiënt meer betrekken in de zorg, zodat de zorg beter 
kan worden afgestemd op behoefte bij de patiënt.

Welke middelen hiervoor inzetten:
• Patiëntportaal MijnCWZ
• Keuzehulpen
• Consultkaarten



Beter, beter worden – onze zorg
• Met het programma ‘Beter, 

beter worden – onze zorg’ 
werkt CWZ aan haar ambitie 
om te excelleren op 

persoonlijke en doelmatige 
topzorg dichtbij huis. 

• Het programma sluit aan bij:
• Intern: de vraag naar verduidelijking strategie
• Extern: de vraag naar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg 

tegen aanvaardbare kosten (maatschappij, politiek en 
zorgverzekeraars)





Pilot keuzehulp gynaecologie
• CWZ zegt ja want het past bij ambitie 
• Gratis oefenen met 3 keuzehulpen
• Patient+ heeft kant en klaar product

“De beste behandeling 
voor iedere patiënt is 
anders….”



Resultaten bij gynaecologie

• Alle gynaecologen zijn enthousiast
• De gynaecologen bespreken alle behandelopties
• Uitreiken keuzehulp is geen bezwaar



Resultaten bij patiënten

• Patiënten zijn beter geïnformeerd
• Patiënten voelen zich meer betrokken bij hun behandeling
• Invulgraad keuzehulp hoog



Vliegwiel door pilot bij gynaecologie

• Urologie: invoering keuzehulpen
• Deze pilot ondersteunt ambitie CWZ
• Keuzehulp is tastbaar en daarmee gaat ambitie leven bij 

de medewerkers 



Succesfactoren
• Projectondersteuning Patient+
• Keuzehulpen is onderdeel van ambitie
• Gebruik maken van ambassadeurs
• Keuzehulp is geschreven in eenvoudig Nederlands



Barrières bij zorgverleners
• We hebben al veel aandacht voor samen beslissen
• Door een keuzehulp krijgen we extra vragen van 

patiënten
• Extra consult, extra werk
• Maatschap wil geen geld vrijmaken hiervoor
• Nog geen koppeling met het epd



Stand van zaken eind 2018
• Gynaecologie heeft keuzehulpen geadopteerd
• Gesprekken met orthopedie en chirurgie over 

implementatie keuzehulpen begin 2019
• Meetindicatoren en –instrument ontwikkelen



Uitdagingen

• Bewustwording + 
motivatie bij 
zorgverleners.

• Omgang met 
productieverlies

• Koppeling met epd. 
• Patiënt neemt de regie

• Structurele financiering
• Ziekenhuizen

Hulpvraag



✓Diagnose
✓Behandelopties
✓Mogelijk uitkomsten
✓Voorkeuren 

Doelmatige 
zorg

“dokter zegt u het 

maar, u heeft er 

toch voor geleerd”



Wilt u ook Samen beslissen met 
keuzehulpen toepassen? 

Neem contact op: 

PATIENT+:
Michiel Hageman
WTC Utrecht
Stadsplateau 7
3521 AZ, Utrecht
Tel: 085 043 00 43
contact@patientplus.info
www.patientplus.info
www.keuzehulp.info

CWZ:
Mary de Weerd

Jonkerbos 100 
6532 SZ Nijmegen
Tel: 024 365 7657

www.cwz.nl

http://www.patientplus.info/
http://www.keuzehulp.inffo/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cwz+ziekenhuis&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.cwz.nl/

