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Samen Beslissen met PATIENT+ keuzehulpen toegepast in de 
huisartspraktijk via Pharmeon

Vertrouwelijk document



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

Patiënt nu:
Mede n.a.v. Covid-19

– Beperkte gezondheidsvaardigheden

– Beperkte rol bij de besluitvorming

– Afwachtend, zorg mijdend of over consumerend

– Angstig en onzeker

– Beperkte kennis over gezondheid, diagnose, behandelopties en 

prognose

– Zorgprofessionals zijn primair in de lead rond (reguliere) 

zorgvragen van patiënten

PATIENT+



Met keuzehulpen ondersteunen we zorgverlener én patiënten van het 
huisartsenpraktijken
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Patiënten na de inzet van keuzehulpen

Bij zorgketen brede inzet van keuzehulpen:

√ Toename gezondheidsvaardigheden

√ Toename controle over de besluitvorming 

√ Afname angst en onzekerheid

√ Toename vertrouwen en therapietrouw

√ Verandering van zorgconsumptie



Wat betekent het voor de zorgverlener?
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Zorgverlener na de inzet 
van keuzehulpen

Voor de zorgeverlener betekent het:

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

De toepassing van keuzehulpen biedt vele voordelen voor de zorgverlener

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


Ondersteuning, 
technologie & 
implementatie

Keuzehulpen
& 

Koppeling

• Ondersteuning biedt:

1) Koppeling met Pharmeon

2) Projectleiding, implementatie, evaluatie en borging, opschaling en onderhoud (deels digitaal)

3) Beschikbare stuurinformatie en dashboard op praktijk-, zorgverlener en keuzehulpniveau

We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij reeds geplande bijeenkomsten voor andere 

innovatieprojecten zoals Pharmeon. 

• Abonnement biedt:

1) Directe, onbeperkte toegang tot en onbeperkt gebruik van 6-10 bestaande keuzehulpen 

2) Applicatie voor huisartsen, ondersteuners en patiënten (nu nog stand alone)

• Koppeling: 

1) van applicatie met Pharmeon/HIS (te ontwikkelen en te implementeren)

Extra: Ontwikkeling van onderwerpen

PATIENT+ biedt huisartsenpraktijken een abonnement bestaande uit 1ste lijn 
keuzehulpen en ondersteuning in de toepassing en gebruik
Aanbod en abonnement is opgebouwd uit twee onlosmakelijke onderdelen
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Dit bereiken we in drie simpele stappen door met keuzehulpen 
persoonsgerichte, geïntegreerde, effectieve en efficiënte zorg te faciliteren
Snel, makkelijk en leuk voor patiënt en huisarts

1. Uitreiken keuzehulp 2. Invullen keuzehulp 3. Samen Beslissen
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PATIENT+ biedt ondersteuning in de toepassing met beschikbare 
stuurinformatie en dashboard op praktijk- en keuzehulpniveau

PATIENT+

Voorbeelden stuurinformatie
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Procesontwerp (inclusief Pharmeon)

PATIENT+

Consult patiënt & 
huisarts/ondersteuner (fysiek 
of op afstand).

HA stelt (werk)diagnose en 
introduceert keuzehulp bij 
patiënt.

Patiënt en zorgverlener komen 
samen tot een behandelkeuze.

Zorgverlener verwijst de patiënt 
naar de Pharmeon applicatie, 
waarin de patiënt de  
keuzehulpapplicatie kiest. 1. In de keuzehulp applicatie kiest de 

patient de keuzehulp zoals aangegeven 
op het keuzehulpregistratieformulier.

2. Patiënt vult de keuzehulp in.

1. Het resultaat van de keuzehulp 
wordt teruggestuurd naar 
Pharmeon.

2. Pharmeon stuurt het resultaat van 
de patient terug naar het HIS.

Huisarts ziet in het HIS de ingevulde 
keuzehulp terug.
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Om toepassing van de keuzehulpen een succes te maken is het van belang 
keuzehulpen in te zetten met voldoende incidentie. 

1,5e lijn
• Ontwikkeld: 

• Buisjes, tonsilitis (kinderen en volwassenen), OME, Meniscus, Liesbreuk, Behandelgrenzen, 
Galblaas, knie – en heupartrose, Hernia, AF, Psoriasis, Uterusextirpatie, DM, 

Wat is hiervoor nodig?
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1e lijn

• Ontwikkeld: 
• Hevig menstureelbloedverlies, verzakking, PDS, Osteoporose, tenniselleboog, 

slijmbeursontsteking, CTS, gescheurde meniscus, Dupuytren, ganglion, TF, nierstenen
• Te ontwikkelen: 

• Stoppen met roken, Diabetes mellitus-2, Orale anticonceptie, Kind met koorts, UWI, COPD, Astma, 
Hartfalen, rugpijn

2e lijn

• ~ 65 tot 80 2e lijns keuzehulpen (Bijlage A)



Waarom Samen Beslissen met een keuzehulp?

We doen het toch al?



~ 2 minuten

Waarom Samen Beslissen?

Dit kost mij extra tijd



De volgende zorginstellingen passen PATIENT+ keuzehulpen toe

PATIENT+ is actief in 40 1e en 2e lijns zorgorganisaties

PATIENT+



PATIENT+ keuzehulpen toegepast in de huisartspraktijk via Pharmeon leidt 
tot een grotere mate van doelmatigheid en werkplezier

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

Dit realiseren we ook graag metjullie. 
Intresse? Neem contact op: 



PATIENT+
085 018 87 38
contact@patientplus.info
www.patientplus.info
www.keuzehulp.info

http://www.patientplus.info/
http://www.keuzehulp.info/


Bijlage



De keuzehulpen zijn ontwikkeld volgend de leidraad keuzehulp ontwikkeling

Zoveel mogelijk in samenwerking met wetenschappelijke beroeps- en patiëntenverenigingen
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• Stel diagnose, beslisprobleem, 
behandelopties, patiëntenpopulatie vast en 
verbinding met relevante beroeps- en 
patiëntenverenigingen

• Samen met werkgroep inhoud keuzehulp 
bepalen op basis van wetenschappelijke 
richtlijnen, publicaties en input patiënten

1. Identificeer

2. Ontwikkel

3. Test

4. Evalueer

• Keuzehulp implementeren in het 
zorgproces, testen in praktijk en 
verbeteringen doorvoeren 

• Keuzehulp is geschikt voor laaggeletterden

• Elke 2 jaar update PATIENT+ de keuzehulp 
inhoud volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten en richtlijnen en 
feedback patiënten



Met onze ervaring en projectplan zorgen we voor een succesvolle 
toepassing en borging van keuzehulpen
Met onderstaande stappen van onbekend gedrag naar normgedrag
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• Opstellen projectplan 
• Samenstelling van werkgroep met o.a. 

specialist, poli, projectleider en PATIENT+ 
• Werkgroep bepaalt welke patiënten de 

keuzehulp ontvangen en op welk moment in 
zorgproces.

• Specialisten en polimedewerkers worden 
geïnspireerd, geïnstrueerd en getraind

• De keuzehulp wordt gelanceerd met een 
feestelijke kick-off en wordt toegepast in 
praktijk

1. Identificeer

2. Instrueer

3. Evalueer

4. Optimaliseer

• Met behulp van dashboard met 
stuurinformatie, ervaringen van patiënten en 
zorgverleners wordt de toepassing  en de 
pilot doelstellingen periodiek geëvalueerd

• Op te nemen in projectplan na 1 jaar

• Op basis van evaluatie worden 
verbeteracties cyclisch doorgevoerd
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