
SAMEN KIEZEN 
BIJ DIKKEDARMKANKER

Dikkedarmkanker keuzehulp

een tool om patiënten met uitgezaaide 
dikkedarmkanker en Hun artsen te ondersteunen 
bij Het kiezen van de best passende beHandeling.

darmkanker nederland



Dikkedarmkanker 
keuzehulp

samen 
beter 
kiezen
Veel patiënten met uitgezaaide 

dikkedarmkanker hebben geen 

goed inzicht in hun diagnose, het 

behandelpad en de eventuele 

keuzes die ze daarbij hebben. 

De keuzehulp speelt hier op in.

Het kiezen van een behandeling is complex. 

De keuze hangt samen met de afweging 

over kwaliteit en lengte van leven. Patiënten 

hebben behoefte aan beknopte informatie 

over hun diagnose, en op maat gerichte 

informatie over hun behandeling. De 

keuzehulp maakt dit mogelijk.

De arts legt behandelopties uit en geeft aan dat 

er een keuze is. De arts wordt daarbij ondersteund 

door de spreekkamertool
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4 De patiënt wordt in de keuzehulp ondersteund bij 

het maken van zijn of haar afwegingen, en geeft 

aan wat hij of zij belangrijk vindt

ervaringen 
in gebruik

Meer gebruikservaringen lezen? 
Kijk op de volgende bladzijde.

Dit is een eerste stap voor de patiënt om diagnose en 
behandelopties op het netvlies te krijgen en 
tegelijk te bepalen wat ze daarin belangrijk vinden.” 

joHan van rooijen
internist-oncoloog, Martini ZieKenHuis

“
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CommuniCatie tussen arts en patiënt 
staat Centraal
zo werkt de keuzeHulp

De arts nodigt patiënt uit mee te denken en 

schrijft keuzehulp voor

De patiënt neemt thuis (met naaste) de 

keuzehulp door

Met de samenvatting ziet de arts in één 

oogopslag de afwegingen en voorkeur van 

de patiënt

Het gesprek tussen arts en patiënt is 

effectiever en leidt tot betere behandeling

Voor mezelf is het altijd belangrijk 
dat ik er zelf voor kies. Dan 
accepteer ik de bijwerkingen beter”

patiënt in beHoefteonderzoek 
naar de keuzeHulp

“
Een beter geïnformeerde 
patiënt leidt tot een korter 
consult.”

arts in beHoefteonderzoek 
naar de keuzeHulp

“
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beHoefte-
onderzoek 
patiënten
Waar ligt de behoefte van patiënten met 

uitgezaaide dikkedarmkanker tijdens de 

diagnose, tijdens het maken van de 

behandelkeuze en de behandeling zelf? 

ZoRgKEuZElAB hIElD 10 DIEptE-INtERvIEwS.

DIt ZIJN DE BElANgRIJKStE coNcluSIES.

diagnose
emoties spelen in deze fase de boventoon. Patiënten 

richten zich vooral op het hier en nu en op praktische 

zaken. De afweging tussen kwaliteit van leven en lengte 

van leven staat centraal. op basis daarvan is er een 

sterke informatiebehoefte naar de betekenis van de 

behandeling voor het dagelijks leven. 

beHandelopties- en keuze
Patiënten hebben behoefte aan behandelopties in 

begrijpelijke taal, maar ook op maat voor hen gemaakt. 

op basis daarvan kunnen patiënten meer zelfstandig de 

behandelkeuze maken, waardoor er minder spijt is over 

die gemaakte keuze.

tijdens de beHandeling
Bijna alle patiënten willen weten wanneer ze aan de bel 

moeten trekken bij bijwerkingen. Daarnaast ontvangen 

ze graag informatie in begrijpelijke taal. nu is er vaak 

onduidelijkheid over het proces rond wachttijden en het 

te lopen traject. 

Ik wil de praktische dingen 
weten: kan ik zwemmen met 
mijn kind? Kan ik fietsen, 
naar de sauna?”“
Voor mij is het belangrijk 
dat ik er zelf voor kies. 
Dan accepteer ik de 
bijwerkingen beter.”“
Ik heb de boel graag onder 
controle, dat heb je met deze 
ziekte niet. Ik wil weten welke 
dingen ik nog wel onder 
controle heb.”

“
Als je alle bijwerkingen leest, 
begin je er niet meer aan. 
Ik heb daarom liever een 
samenvatting van de 
belangrijkste bijwerkingen.”

“
Weet dat je iedere keer een 
keuze hebt, je hoeft niet te 
doen wat arts zegt. 
Vraag kritisch door en weet 
dat je ook invloed hebt.”

“

Quotes uit 
Het beHoefte-
onderzoek



verwaCHtingen 
artsen?
een beter geïnformeerde patiënt, 

minder vragen en mogelijke 

tijdsbesparing: 63% van de 

medisch oncologen vindt het prettig 

wanneer er een keuzehulp voor 

dikkedarmkanker is. 

Dat blijkt uit een behoefteonderzoek onder 

experts binnen de beroepsgroep. 75% van hen 

behandelt maandelijks meer dan 10 patiënten met 

dikkedarmkanker, de gemiddelde ervaring is meer 

dan 10 jaar. 

Huidige informatie-
voorziening
onder de experts lopen de meningen sterk uiteen 

op de vraag of patiënten voldoende worden 

geïnformeerd. als voornaamste bronnen worden 

de behandelend arts, oncologieverpleegkundige en 

internet genoemd.

De artsen verwachten met de keuzehulp een beter 

geïnformeerde patiënt over de behandelopties, 

de kwaliteit van leven en overleving. als mogelijke 

nadelen worden de complexiteit in het maken van 

een behandelplan en een mogelijke vertraging bij 

het starten van de behandeling genoemd. 

Dit is een eerste stap voor 
de patiënt om diagnose en 
behandelopties op het netvlies te 
krijgen en tegelijk te bepalen wat ze 
daarin belangrijk vinden.”

joHan van rooijen 
internist-oncoloog, Martini ZieKenHuis

“

Met de keuzehulp doorloopt de 
patiënt volgens dezelfde volgorde 
de stappen die we ook gezamenlijk 
in de spreekkamer hebben 
doorlopen. Het is goed dat de 
patiënt dit thuis nog rustig op zijn 
gemak kan beantwoorden en lezen 
met een naaste.”

joHanne portielje
 internist-oncoloog, Haga ZieKenHuis

“

We denken dat we zelf al goede 
patiënt voorlichting geven, maar dit 
is wel een manier om dit nog verder 
te verbeteren. Ze kunnen hiermee 
beter benoemen wat ze zélf 
belangrijk vinden. En daarnaast alle 
informatie thuis nog eens rustig na-
lezen. Daardoor wordt het ook meer 
hun eigen keuze, waar nu mogelijk 
vaker wordt gekozen waar de dokter 
naartoe stuurt.”

rob jansen 
internist-oncoloog MaastricHt uMc+

“

Een beter geïnformeerde patiënt 
leidt tot een korter consult.”

arts in beHoefteonderzoek 
naar de keuzeHulp

“



“

Dr. Paul Kil, uroloog in het Elisabeth-

TweeSteden Ziekenhuis, heeft de 

keuzehulp prostaatkanker ruim een jaar 

in gebruik. Dankzij de keuzehulp is de 

relatie met patiënten verbeterd. ‘De 

keuzehulp is veel meer dan een online 

tool, die door de arts zelf actief 

aan al zijn patiënten aangeboden 

moet worden.’

Van de artsen die nu de keuzehulp 

prostaatkanker gebruiken, zegt 84% 

dit te willen blijven doen. ‘Dat getal is 

veelzeggend’, aldus Kil, ‘de keuzehulp 

stelt arts en patiënt in staat om 

gezamenlijk een behandeling te 

de keuze-
Hulp is 
veel meer 
dan een 
online 
tool”

paul kil

foto  ellen Den

DR. PAUL KIL OVER ZIJN ERVARINGEN MET 
EEN ANDERE KEUZEHULP



kiezen die echt is toegespitst op de 

voorkeur en waarden van de patiënt. 

80% van de urologen geeft aan dat 

de keuzehulp geen extra tijd kost. 

Daarnaast zien urologen de keuzehulp 

als een effectief middel: omdat je 

patiënt beter voorbereid is,  kom je 

sneller tot de kern binnen dezelfde tijd.  

en bij 10% van de keuzehulpgebruikers 

bespaart het zelfs tijd.’

implementatie
De verschillen in tijdsbesparing 

zijn volgens Kil afhankelijk van het 

implementatiepad dat de arts kiest. 

‘De keuzehulp biedt bijvoorbeeld 

mogelijkheden om een verpleegkundig 

specialist meer ruimte te geven in 

de behandeling. ieder ziekenhuis kan 

daar zijn eigen invulling aan geven. 

Wat vooral van belang is, is dat 

aanbieden van de keuzehulp gebeurt 

omdat de arts zelf overtuigd is van 

de meerwaarde en niet omdat door 

externe partijen het gebruik opgelegd 

wordt.’

effeCt op de kwaliteit van 
Het arts-patiënt ContaCt
een van de meest waardevolle 

aspecten van de keuzehulp ziet Kil 

in het verbeteren van het contact 

tussen arts en patiënt. ‘internet 

staat vol met keuzehulp-achtige 

tools, maar dit omvat veel meer. 

De keuzehulp darmkanker lijkt 

qua proces erg op die van 

prostaatkanker. en ik merk 

in de spreekkamer dat de 

patiënt er bij gebaat is. als 

arts kun je een voorkeur 

hebben voor een 

bepaalde behandeling, 

maar het is vaak moeilijk in te schatten 

of die ook voor de patiënt het beste is. 

De keuzehulp is een heel goed middel 

om de patiënt zelf veel actiever bij 

het hele besluitvormingstraject te 

betrekken, omdat hem gevraagd wordt 

naar zijn eigen voorkeuren. De uroloog 

of medisch-oncoloog is erbij gebaat 

als de patiënt zich goed heeft kunnen 

voorbereiden. Zo kom je gezamenlijk 

tot de beste keuze’.

van informeren naar samen 
beslissen
Voordat de keuzehulp werd 

geïmplementeerd werden patiënten 

vooral voorgelicht door brochures en 

folders. ‘niks mis mee’, aldus Kil ’de 

informatie is weliswaar heel objectief 

maar de patiënt wordt niet uitgedaagd  

om er verdere betekenis aan te geven. 

neem een aanduiding als: ‘het risico 

op incontinentie is 5% tot 10%’, daar 

reageert de positief ingestelde patiënt 

op met het idee dat het hem toch niet 

zal overkomen. terwijl de ander denkt: 

‘nooit van mijn leven!’’. een ander 

voorbeeld die Kil noemt: ‘een bijwerking 

als erectiestoornissen. De ene patiënt 

heeft geen actief seksleven meer, dus 

voor hem is zo’n bijwerking minder van 

belang. terwijl de ander net een nieuwe 

relatie heeft. Voor dit soort, en tal van 

andere  dilemma’s, is de keuzehulp 

een hele nuttige tool, omdat  de 

patiënt aangeeft wat incontinentie of 

impotentie voor hem betekent.‘

sinds de keuzehulp standaard in de 

spreekkamer uitgereikt wordt, ziet 

Kil een andere patiënt: ‘ik merk dat 

patiënten ingelezen zijn, implicaties 

van behandelingen tot zich door 

hebben laten dringen. ik krijg kundige 

vragen, en de patiënt is veel meer 

partner van de arts. We noemen dit 

empowerment van de patiënt. Zo kom 

je het beste tot een gezamenlijke 

beslissing’. 96% van de patiënten 

geeft dan ook aan tevreden te zijn over 

het gebruiksgemak van de keuzehulp.

effeCten van de keuzeHulp 
prostaatkanker
Kil: ’ofschoon veel artsen 

het gevoel hebben dat zij hun 

informatievoorziening prima op orde 

hebben en de patiënt geen behoefte 

heeft aan een keuzehulp, laat 

onderzoek het tegenovergestelde zien: 

maar liefst 30% is ontevreden met de 

verkregen informatievoorziening en 

vaak helemaal niet op de hoogte dat 

er een keuze bestond.’ De keuzehulp 

prostaatkanker wordt inmiddels in 

11 ziekenhuizen gebruikt. Kil: ’Maar 

liefst 95% van de patiënten geeft 

aan dat er geïnformeerd is naar zijn 

behandelvoorkeur en er daadwerkelijk 

overleg over heeft plaatsgevonden. 

70% geeft aan dat hij het besef heeft 

gekregen dat de keuze inderdaad 

voor een belangrijk deel afhangt van 

zijn eigen voorkeur. Van patiënten die 

voor gebruik van de keuzehulp geen 

behandelvoorkeur hadden, spreekt 

60% wél een voorkeur uit na gebruik 

van de keuzehulp. ook de artsen 

zijn positief gestemd: 84% van de 

zorgverleners geeft aan de keuzehulp 

prostaatkanker structureel te blijven 

inzetten.

“ik merk dat patiënten ingelezen zijn, implicaties 
van behandelingen tot zich door hebben laten dringen. 
de patiënt is veel meer partner van de arts. ”



  zekerHeid 
in onzekere 
      tijden

Dr. Miriam Koopman, internist-

oncoloog in het UMC Utrecht, 

is mede verantwoordelijk voor 

de inhoud van de keuzehulp 

voor patiënten met uitgezaaide 

dikkedarmkanker. Vanuit de 

praktijk merkt ze al jaren dat er 

behoefte aan een keuzehulp 

is. Ze vertelt waarom de 

introductie ervan zo belangrijk 

is. Voor de patiënt, de arts en de 

zorgketen. 

de patiënt: grip op de beHandeling
‘als het gaat om dikkedarmkanker, dan 

ontbreekt er op dit moment simpelweg 

toegankelijke informatie in lekentaal die 

helpt bij het kiezen van de juiste behandeling. 

MIRIAM KOOPMAN OVER DE 
DIKKEDARMKANKER KEUZEHULP



informatie is er wel, maar verstopt op 

het internet, niet bij elkaar gezet, en lang 

niet alles is medisch 

getoetst. Wanneer ik 

nu in gesprek ben met 

de patiënt, teken ik 

veel uit. straks is dat 

niet meer nodig, want 

dan hebben we alle 

informatie voorhanden.’ 

toegankelijke informatie is volgens 

Koopman essentieel, en draagt zelfs 

bij aan een betere kwaliteit van leven. 

‘De fase waarin de keuzehulp wordt 

toegepast, bij patiënten met uitgezaaide 

dikkedarmkanker, is altijd een moeilijk 

proces. emoties voeren de boventoon. 

Maar tegelijk willen mensen, als het maar 

even kan, grip op hun situatie hebben. 

Het beetje zekerheid dat in een onzekere 

situatie geboden wordt is dan pure winst. 

Dat is exact waar de keuzehulp voor is 

bedoeld.’

uit onderzoek blijkt dat patiënten die actief 

betrokken zijn bij de keuze en de voor- en 

nadelen goed tegen elkaar hebben kunnen 

afwegen minder spijt hebben van de 

gekozen behandeling. ‘Die weloverwogen 

keuze valt simpelweg niet te maken in 

de spreekkamer alleen. Die keuze wordt 

gemaakt wanneer iemand alle persoonlijke 

afwegingen op een rij heeft gezet en dat 

heeft gedeeld met zijn naasten. 

op basis hiervan kan de patiënt aangeven 

waar de voorkeur naar uit 

gaat, en dit bespreken met 

de arts. 

de arts: middel om 
rust te geven
‘rust en gedegen 

informatie zijn belangrijk 

in het behandelproces’,  

legt Koopman verder uit, ‘maar op dit 

moment hebben artsen onvoldoende 

ondersteunend materiaal dat daar aan 

bijdraagt. iedere oncoloog lost het nu 

op zijn eigen manier op. De keuzehulp is 

een duidelijke tool voor een gezamenlijke 

behandelkeuze, en voorkomt dat we 

ieder afzonderlijk het wiel opnieuw moet 

uitvinden. Daarmee verwacht ik dat het in 

de toekomst veel tijd zal besparen.’ >

“een weloverwogen keuze valt simpelweg niet te maken in 
de spreekkamer alleen. die keuze wordt gemaakt wanneer 
iemand alle persoonlijke afwegingen op een rij heeft gezet 
en dat heeft gedeeld met zijn naasten.”

“rust en gedegen 
informatie zijn 
belangrijk in het 
behandelproces”

miriam 

koopman

foto nadine 

van den Berg



“uit onderzoek blijkt dat patiënten 
die actief betrokken zijn bij de keuze, 
en de voor- en nadelen goed tegen 
elkaar hebben kunnen afwegen, 
minder spijt hebben van de gekozen 
behandeling.”

de zorg: meer grip op beHandeling 
kanker
Die efficiëntieslag ziet Koopman niet alleen voor 

collega-oncologen, maar voor het hele zorgveld. 

‘Met de keuzehulp kan een verpleegkundig 

specialist het intake gesprek voeren. De patiënt 

kan thuis met de keuzehulp alle informatie rustig 

nalezen en zijn afwegingen op een rij zetten. De 

internist-oncoloog kan vervolgens met een goed 

geïnformeerde patiënt de behandelkeuze maken. 

Daardoor is het behandeltraject efficiënter, maar 

ook meer weloverwogen. 

Daarnaast is het persoonlijke behandeldoel 

van de patiënt ook een belangrijke bron van 

informatie voor bijvoorbeeld radiologen en 

chirurgen. Doordat de aanpak eenduidig is, maar 

tegelijk op de behoefte van de patiënt aangepast,  

is de keuzehulp uitstekend toe te passen in 

multidisciplinaire behandelstrategieen. in de 

toekomst zou het een een instrument kunnen 

zijn dat al bij de huisartsen kan worden ingezet. 

Daardoor denken patiënten in de eerstelijnszorg 

al na over wat voor hun belangrijk is. iets dat in de 

spreekkamer bij de oncoloog alleen maar tot meer 

grip op de situatie kan leiden.’   

De keuzehulp zal dus de zorg van patiënten 

met uitgezaaide dikkedarmkanker verbeteren, 

verwacht Koopman. ‘ik kijk uit naar de 

implementatie in ziekenhuizen, en kijk ook positief 

uit naar de toekomst. in het hele zorgveld kan de 

keuzehulp op de juiste manier invulling geven aan 

shared Decision Making. Belangrijk voor arts en 

patiënt.’



10 ziekenHuizen gaan deelnemen aan Het 
implementatieonderzoek van de keuzeHulp.
 
Wilt u meer weten over het onderzoek 
of het toepassen van de keuzehulp in uw ziekenhuis? 
neem daarover contact op met:

regina tHe

Zorgkeuzelab

06-24220053

regina@zorgkeuzelab.nl

marielle otten

Maag lever Darm stichting

033 – 7523500

marielleotten@mlds.nl

Het team dat de dikkedarmkanker keuzeHulp ontwikkelt, vlnr: 

1. Klemens Karssens (ZorgKeuzelab) 2. regina the (ZorgKeuzelab) 3. anneke Mels (Maag lever Darm stichting) 

4. lotte Keikes (aMc) 5. Miriam Koopman (uMc utrecht) 6. Judith de Vos-geelen (Maastricht uMc+) 

7. Jan-Willem de groot (isala Klinieken) 8. Marielle otten (Maag lever Darm stichting)

Dikkedarmkanker keuzehulp



de keuzeHulp dikkedarmkanker is ontwikkeld door:

De keuzehulp krijgt financiële steun van Amgen, Bayer, Merck, Roche, Sanofi en Stichting Hetty Odink.

darmkanker nederland


