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Keuzehulp

2 doelen

• Informeert patiënten over voor- en nadelen van 
behandelopties

• Stimuleert patiënten na te denken over welk voor- of nadeel 
voor hen het belangrijkst is (persoonlijke afweging)



Keuzehulp onderzoek (Prostaat)

• Keuze van stralingdosis bij bestraling (N=240)
Meer straling: meer genezing, maar ook meer bijwerkingen

• Keuze tussen bestralen of opereren (N=300)
Genezing gelijk, maar type bijwerkingen anders

• Keuze bestralen, opereren of afwachten (N=350 vd 1000)
Drie verschillende keuzehulpen pr ca, zelfde evaluatie



Keuzehulp effect 

• Meeste patiënten willen kiezen
• Patiënten kunnen consistente keuze maken
• Meer kennis, Meer tevreden, Minder twijfel
• Meer actieve rol in besluitvorming
• Geen effect op QOL of angst
• Niet meer spijt
• Bij ernstige bijw., mogelijk juist minder spijt met KH

van Tol-Geerdink et al J Clin Oncol 2006, IJROBP 2006, 2008, BJU Int 2013, Health Exp. 2015

Stacey et al. Cochrane Syst. Rev. 2014 



Digitale keuzehulp 
bij blaasverwijdering



Keuze na blaasverwijdering

• Urinestoma of vervangblaas (neoblaas)
• Elk heeft voor- en nadelen
• Nu keuze vaak bepaald door zkh. (volume, geslacht, etc.)
• Voorkeur van patiënt moet zwaarder meewegen

Vraagt om gezamenlijke besluitvorming 



Keuzehulp na blaasverwijdering

➢ Ontwikkeling keuzehulp

➢ Evaluatie

➢ Pilot studie van effect op

• rol van patiënt in keuze
• kennis 



Stomaofneoblaas.nl 

Ontwikkeld met 

• Patiënten (Leven met blaas- of nierkanker)
• Urologen
• Verpleegkundigen



Stomaofneoblaas.nl 

1. Introductie
2. Opties
3. Voor- en nadelen
4. Test uw kennis
5. Weging van voor- en nadelen
6. Resultaat (printout)









Printout

• Overzicht van afwegingen

• Vragen/aantekeningen

Goed voorbereid naar consult



Evaluatie/Effect studie



Evaluatie

• α testing bij 7 ex-patiënten op inhoud en 
gebruikersvriendelijkheid

• β testing bij nieuwe patiënten (N=41)



Evaluatie

% pat.

Inhoud te ingewikkeld?        (% zelden of nooit) 100

Moeilijke woorden?              (% zelden of nooit) 100

Presentatie voor- en nadelen? (% evenwichtig) 100



Effect keuzehulp

Zonder 
keuzehulp

Met 
keuzehulp

P

Wie besliste?
“vooral of alleen arts” 25% 0% 0.011

Kennis 
(% vragen correct) 83 96 0.066



Effect timing

Wanneer ontving u de keuzehulp? Juiste 
moment?

P

Op de dag van de diagnose (38%)
Binnen een week na diagnose (19%)
Meer dan een week na diagn. (43%)

88%
100%
33%

0.018



Implementatie in zorgpad

1. Hoe? 
Medimapp. Patiënt ziet volgende afspraak plus info.
Voordeel: Onafh. van initiatief arts. 

2. Wanneer? 
Voorafgaand aan consult bij VK 



In de praktijk

1. Arts benoemt: 
• de noodzaak urine-afvoer aan te passen, en 
• bestaan van keuzehulp

2. Patiënt neemt keuzehulp thuis door (Medimapp)

3. Beslissing in consult met VK of arts



Conclusie

1. Keuzehulp helpt arts om alle info te presenteren

2. Keuzehulp helpt patiënt in bepalen voorkeur

3. En bereidt mensen voor op gevolgen van behandeling
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