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ij Amsterdam UMC locatie AMC staat bij de 

ingang een billboard met de belofte: ‘Betere 

zorg begint met een goed gesprek. In dit ziekenhuis 

beslissen we samen.’ Shared decision-making is 

ook onderdeel van de strategie van het ziekenhuis 

en wordt actief ondersteund met trainingen en 

keuzehulpen die sinds kort worden geïntegreerd in 

het patiëntenportaal.

Maar de praktijk is weerbarstig, weet Dirk 

Ubbink, hoogleraar evidence-based medicine 

en shared decision-making. "Veel dokters 

zeggen dat ze al jaren samen met hun 

patiënten beslissen. Ze bedoelen dat ze hun 

patiënten volledig informeren. Maar het gaat 

om tweerichtingsverkeer. De kunst is om niet 

alleen informatie te verstrekken, maar de 

patiënt uit te nodigen om daarop te reageren 

en mee te denken."

TWEERICHTINGSVERKEER

Dat tweerichtingsverkeer is voor oncologisch 

orthopeed Jos Bramer de essentie van arts 

zijn. Hij behandelt kinderen en jongeren met 

primaire botkanker, een ziekte die dodelijk 

is, wanneer niet adequaat wordt ingegrepen. 

"Ik moet in relatief korte tijd een band 

opbouwen met het kind en de ouders. Ik 

leer hen kennen en zij mij. Wie zijn zij, wat 

doen ze in het dagelijks leven en wat vinden 

Keuzehulpen ondersteunen 
beslisgesprek
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ze leuk …? Dan vertel ik ook altijd wat over 

mijzelf. Door elkaar op een informele manier 

te peilen, krijg ik inzicht in de impact van de 

diagnose en de behandeling voor de patiënt."

In die gesprekken zijn ook ouders een 

belangrijke gesprekspartner. Bramer voert 

de gesprekken altijd met de kinderen erbij, 

waarbij hij open en eerlijk met hen praat. "Zij 

moeten begrijpen waarom ze eerst een nare 

chemobehandeling krijgen en een ingrijpende 

operatie moeten ondergaan, gevolgd door een 

tweede serie chemokuren. Ik praat met hen, 

zoals je met kinderen praat. Ik teken vaak 

dingen en leg met een soort stripverhaaltje uit 

wat de behandeling inhoudt."

INGEWIKKELDE KEUZE

Vaak bevindt de tumor zich rondom de 

knie. In de loop der jaren zijn hiervoor 

naast amputatie van een groot deel van het 

been verschillende behandelmogelijkheden 

bijgekomen, zoals het aanbrengen van 

een interne prothese, het plaatsen van een 

donorbot of een omkeerplastiek. Bramer 

laat een zware stalen interne prothese zien 

en legt uit wat een omkeerplastiek is. "Als 

we de zenuw kunnen bewaren die achter 

in het been loopt, kan de besturing van 

het onderbeen intact blijven. Dan kunnen 

we de knie met de tumor weghalen, met 

uitzondering van die niet-aangetaste zenuw. 

We zetten dan het onderbeen achterstevoren 

op het bovenbeen, met de hiel naar voren en 

de tenen naar achteren. Dan kan de enkel als 

nieuw kniegewricht functioneren en kan de 

zenuw via dat gewricht een externe prothese 

aansturen."

Aanvankelijk leek elke nieuwe behandeling 

vaak de beste, maar inmiddels is uit 

onderzoek gebleken dat elke behandeling 

voor- en nadelen kent. Bramer: "De patiënt 

moet uit opties, die hij allemaal eigenlijk niet 

wil, de minst slechte kiezen. En die keuze 

moeten kinderen en ouders dan maken in 

ellendige en angstige omstandigheden, 

waarin een kind ziek is van de chemo en kaal 

wordt." Ook de impact op de kwaliteit van 
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Verrassende keuze
Soms wordt Bramer verrast door de keuze 

van zijn patiënten. Een tiener had de keuze uit 

drie mogelijkheden: een interne prothese, een 

omkeerplastiek of een amputatie. De tiener koos 

het laatste, omdat ze het risico dat er ook maar 

iets van de tumor in haar been achter zou blijven 

zo klein mogelijk wilde maken. Ze staat hier nog 

steeds 100 procent achter.

hun latere leven blijkt bij alle ingrepen groot 

te zijn. Bij de drie meest ingrijpende operaties 

is sprake van een verminderd zelfbeeld en 

verminderde sociale participatie. Zo groeide 

het besef dat deze jonge patiënten moeten 

kunnen meebeslissen over hun behandeling. 

"Patiënten maken dan zelf een keuze waar 

ze achter staan en weten beter wat ze van 

een behandeling kunnen verwachten. Met 

een interne prothese behoud je bijvoorbeeld 

wel je been, maar het betekent ook dat je 

nooit meer zonder risico’s kunt voetballen of 

motorcrossen."

KEUZEHULPEN

Bramer ontwikkelde hiervoor een speciale 

online keuzehulp. Deze bestaat uit duidelijke 

informatie over de diagnose en uitleg van de 

verschillende behandelopties, ondersteund 

met animatiefilmpjes en foto’s van echte

patiënten. "Zo zien zij hoe hun been er na een 

bepaalde operatie gaat uitzien, met litteken 

en prothese. Filmpjes tonen hoe iemand na 

de operatie loopt. We hebben alle patiënten 

bewust in dezelfde neutrale hal gefilmd om de 

keuze zo min mogelijk te beïnvloeden."

Bramer stelt de keuzehulp niet beschikbaar via 

het patiëntenportaal. "ik geef mijn patiënten 

de link naar de keuzehulp bewust pas na het 

tweede gesprek. In het eerste gesprek krijgen 

patiënten te horen dat ze botkanker hebben 

en dat dit levensbedreigend is. Dat is al heel 

veel. Ik schets dan alleen de grote lijnen van 

het behandeltraject. Bovendien weet ik pas 

na verder onderzoek welke behandelopties 

reëel zijn. In een tweede gesprek leg ik uit 

Kijk ook het filmpje op:
https://deelkunde.nl/tools/videoclips/

https://deelkunde.nl/tools/videoclips/
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‘Door elkaar op een informele 
manier te peilen, krijg ik inzicht in 

de impact van de diagnose en de 
behandeling voor de patiënt.’ 
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welke keuzes de patiënt heeft en wat de 

consequenties daarvan zijn voor zijn leven. 

Daarna geef ik pas de link naar de keuzehulp. 

De beslissing nemen we in een derde of vierde 

gesprek."

PATIËNTENPORTAAL

Zeven keuzehulpen zijn al beschikbaar in 

het patiëntenportaal (voor hemangiomen, 

refluxziekte bij jonge kinderen, 

boezemfibrilleren, kwaadaardige bottumoren 

bij kinderen, vasculaire malformaties, 

opties na een keizersnede en anesthesie). 

Binnenkort volgen nog vier keuzehulpen voor 

verschillende vaatziekten, zoals spataderen.

"Keuzehulpen op zich zijn niet nieuw", 

benadrukt Ubbink. "Bijzonder is dat 

wij deze, nadat de diagnose is gesteld, 

aanbieden via het patiëntenportaal. De 

antwoorden die de patiënt geeft op twee 

korte vragenlijsten, komen via het EPD weer 

bij de dokter. Hij krijgt inzicht in de kennis 

en de behandelvoorkeuren; wil een patiënt 

bijvoorbeeld het risico lopen op een ernstige 

complicatie bij een operatie of voorlopig liever 

leven met de aandoening. De dokter kan zo 

gericht informatie geven. Dat bespaart tijd." 

Hoewel dit ‘jonge’ initiatief nog niet 

is geëvalueerd, horen Ubbink en 

applicatiespecialist Jasper van Dijk van artsen 

dat deze manier van keuzehulpen aanbieden 

efficiënt werkt. De nieuwe gespreksstructuur 

moet wel eerst worden aangeleerd maar 

dat, in combinatie met de keuzehulp, maakt 

de gesprekken ook nuttiger en beter: "Het 

maakt shared decision-making in de praktijk 

mogelijk zonder dat het veel meer tijd hoeft te 

kosten, iets waar veel zorgprofessionals tegen 

aanhikken."

‘Doordat de keuzehulp is
gekoppeld aan het EPD,
kunnen we de informatie straks
geautomatiseerd toesnijden op de
individuele patiënt.
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Op https://amc.keuzehulp.online/ vind je 

de keuzehulpen die in het patiëntenportaal 

beschikbaar zijn.

VOORDELEN

Van Dijk wijst op een tweede voordeel van de 

koppeling met het EPD. "Je kunt de informatie 

toesnijden op de individuele situatie van de 

patiënt, zoals leeftijd, de specifieke diagnose 

en eventuele andere aandoeningen. De patiënt 

weet zo beter welke kansen en risico’s er voor 

hem gelden bij de verschillende opties. In de 

toekomst zal een keuzehulp in het portaal ook 

geautomatiseerd gepersonaliseerde informatie 

geven. Dan krijg je bijvoorbeeld geen keuze 

meer voor een ruggenprik, als dat gezien de 

geplande operatie geen optie is."

Maar hoe geweldig een gepersonaliseerde 

keuzehulp ook wordt, het succes in de 

praktijk staat of valt met de attitude van de 

zorgprofessional, benadrukt Ubbink. "De 

basis blijft het gesprek met de dokter of 

verpleegkundige. Als zij niet over de juiste 

attitude en vaardigheden beschikken om 

samen met hun patiënten te beslissen, zal de 

zelfs beste keuzehulp niet baten."

Tips bij het koppelen van een 

keuzehulp aan het EPD/portaal

• Let op uitwisselbaarheid van keuzehulpen 

en op standaarden. Er zijn prachtig 

gevisualiseerde keuzehulpen die 

bijvoorbeeld helaas niet aan de nationale 

standaard voor ontwikkeling van 

keuzehulpen voldoen.

• Betrek gebruikers (zorgprofessionals 

en patiënten) bij de ontwikkeling van 

keuzehulpen. Leef je daarbij in in hun 

behoefte en belang: het verbeteren van 

patiëntenzorg.

Tekst Janny Terlouw

Verhaal uit:  

8 x 2 verbeterverhalen uit umc’s
NFU-consortium Kwaliteit van Zorg 2019

https://amc.keuzehulp.online/
https://www.patientenfederatie.nl/producten/samen-beslissen/behandelkeuzehulpen
https://www.patientenfederatie.nl/producten/samen-beslissen/behandelkeuzehulpen
https://www.patientenfederatie.nl/producten/samen-beslissen/behandelkeuzehulpen
https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/1903.01_8_x_2_verbeterverhalen_uit_umcs_.pdf

