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Probleemstelling
Samen Beslissen is op dit moment één van de belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Samen beslissen is het proces waarbij de zorgverlener de patiënt voorziet van relevante en
objectieve informatie, de waarde en voorkeuren van de patiënt uitdiept en samen met hem of haar
beslist over de voor hem of haar meest optimale behandeling. Keuzehulpen zijn bewezen effectief in
het ondersteunen van dit proces, doordat ze de kennis over diagnostische en therapeutische mogelijkheden verbeteren, een goede afweging van de voor- en nadelen bevorderen en zicht geven op
de gezondheidswaarden van de patiënt. (Stalmeier 2009; van Peperstraten, 2009). Bekend is dat als
patiënten goed worden geïnformeerd over de voor- en nadelen van een behandeling, zij zich meer
betrokken en doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze maken. Naast de
verhoogde kwaliteit van zorg leidt Samen Beslissen over het algemeen ook tot minder zorgconsumptie. Patiënten kiezen namelijk, vaker dan hun dokters, voor een minder invasieve behandeling. Dit kan
leiden tot een zorgkostenbesparing van 10%-20%, zo blijkt uit verschillende (internationale) onderzoeken. (o.a. Stacey 2014).
Uit een rapportage van ZONMW blijkt echter dat ondanks de veel belovende resultaten structurele
implementatie van Samen Beslissen in de dagelijkse praktijk achter is gebleven. Meerdere factoren
spelen hierbij een rol. Zo komt de benodigde gedragsverandering bij artsen nog maar langzaam op
gang, zijn de meeste zorgpaden niet ingericht voor de toepassing van Samen Beslissen en is de afwezigheid van keuzehulpen een belangrijk obstakel.

Doelstelling:
1.	Aantoonbare kwaliteitsverhoging: Meer betrokken en beter geïnformeerde patiënten, minder spijt
van de keuze achteraf en behandeling sluit beter aan bij wens van de patiënt.
2. Significante kostenbesparing: Patiënten kiezen vaker voor conservatieve behandeling.

Plan van Aanpak
In samenwerking met een netwerk van arts-assistenten, specialisten en patiënten zijn 22 keuzehulpen
ontwikkeld op het gebied van de orthopedie, oncologie, gynaecologie, chirurgie, interne geneeskunde, plastische chirurgie en neurologie. De keuzehulpen zijn toegankelijk via het platform www.
keuzehulp.info. De keuzehulpen zijn samengesteld op basis van de Internationale Patiënten Keuzehulp Standaard (IPDAS). Per onderwerp stelden we de behoefte aan informatie en ondersteuning vast
met specialisten en patiënten. Voor de inhoud hanteerden wij de Nederlandse richtlijnen en de meest
recente wetenschappelijke literatuur. De keuzehulpen zijn in samenwerking met Stichting Makkelijk
Lezen “laag-geletterd” gemaakt.
In een paar stappen informeert de keuzehulp de patiënt over de diagnose, de verschillende behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per behandeling. De patiënt kan vervolgens zelf met de
schuifknoppen aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. De keuzehulp is digitaal en op papier beschikbaar. Door de keuzehulp in te vullen krijgt de patiënt direct inzicht in de voor- en nadelen van iedere
behandeling. Tijdens het consult bespreken arts en patiënt de uitkomst van de keuzehulp en maken
samen een beslissing. De keuzehulpen zijn met grote zorg ontwikkeld.
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Om breed inzicht en kennis te verwerven in de implementatie en effectiviteit van de verschillende
keuzehulpen zijn de keuzehulpen bij meerdere specialismen geïmplementeerd en getoetst. Voor de
implementatie bij de verschillende ziekenhuizen werd gebruik gemaakt van het implementatiemodel,
welke bestond uit 9 stappen: 1) Exploreren, 2) Draagvlak binnen het ziekenhuis creëren, 3) Projectvoorbereiding, 4) Inspiratiesessie, 5) Instructieworkshop, 6) Opstarten (kick-off), 7) Communicatie, 8)
Evaluatie en 9) Effectuering.
De verschillende keuzehulpen zijn geïmplementeerd en getoetst in het Slotervaart ziekenhuis, OLVG,
AMC, Tergooi, MUMC, RadboudMC, AVL en Bernhoven bij o.a. de orthopedie, gynaecologie, oncologie en chirurgie.
Als uitkomsten werden de mate van keuzestress, angst, tevredenheid, fysieke functie en zorgconsumptie in kaart gebracht.

Behaalde resultaten
Door een keuzehulp kon de patiënt de behandelopties beter begrijpen, meebeslissen en een weloverwogen keuze maken. Mede hierdoor kozen patiënten minder vaak voor de meest invasieve
behandeling. Verder toonde onderzoek (onder andere) aan dat het gebruik van de keuzehulp bijdroeg
aan het verminderen van keuzestress en angst en waren patiënten die de keuzehulp gebruikten vaker
tevreden over de geleverde zorg.
Voor artsen resulteerde het gebruik van de keuzehulp in meer inzicht in de persoonlijke situatie en
voorkeuren van de patiënt. Daarnaast zorgde de keuzehulp voor een effectief en kwalitatief consult.

Evaluatie / borging
In het AMC, OLVG, Tergooi, MUMC, RadboudMC, AVL en Berhoven wordt de toepassing van Samen
Beslissen met behulp van keuzehulpen gecontinueerd. In samenwerking met verschillende verzekeraars wordt bekeken op welke manier dit op duurzame wijze kan worden gefinancierd.
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