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Disclosure

Geen potentiële belangenverstrengeling



Onderwerpen

• Waarom de keuzekaart?

• Ontwikkeling van de keuzekaart

• Implementatie keuzekaart: Toolkit



Waarom Keuzekaarten? (1)

• Zorgstandaarden ontwikkeld
• Patientenperspectief, maar…

• Knowledge gap patienten, naasten en zorgprofessionals
• Thuisarts.nl, maar…

• Implementatie van kwaliteitsstandaarden
• Implementatiegraad 23% - 60% (Hermens et al, 2015; Hermens et al, 2011; van Weeghel et 2011)

• Emancipatie patiënten en naasten



Waarom Keuzekaarten? (2)

• Samen Beslissen

• Keuzekaarten als FAQ 
over thema’s binnen en
buiten de behandeling

• Option Grids als 
inspiratiebron

• ZS Bipolair als pionier!



Ontwikkeling van Keuzekaarten: 
patiënten en naasten perspectief
• Patiënten en naastenperspectief leidend

• Focusgroep vaststelling thema’s: VMDB-leden
• Patiënten en naastenperspectief goede zorg: Focus op Gezondheid
• Patiënten en naastenperspectief informatievoorziening: WegWijs in de GGz

(bouwsteen Zorginhoud)

• Keuzekaarten: keuzeproces
• Wat zijn mijn mogelijkheden?

• Wat houdt het in?
• Wanneer wordt het ingezet?

• Wat zijn daarvan de voor- en de nadelen?
• Waar helpt het me mee?
• Waar kan ik last van krijgen?
• Wat kan ik verwachten?

https://mindplatform.nl/nieuws/visiedocument-focus-op-gezondheid
https://zelfbeschadiging.nl/wp-content/uploads/2017/03/WEGWIJS-Aanbevelingen-clie%cc%88ntgerichte-informatieverziening.pdf


Ontwikkeling van Keuzekaarten: 
format



Ontwikkeling van Keuzekaarten:
Kennis ophalen uit kwaliteitsproducten

Keuzekaart

Interventies

MDR & GM

ZS• Zoeken in 3 bronnen (trechter)

• Vullen van keuzekaarten
• ZS Kolommen en hoofdlijnen kaarten
• MDR / interventiebeschrijving – details 

behandelingen
• GM / interventiebeschrijving – details 

zelfmanagement / rehabilitatie



Ontwikkeling van Keuzekaarten: 
Commentaarronde

• Verschillende perspectieven
• Patiënten en naasten (focusgroep en ontwikkelgroepen)

• Professionals en experts (ontwikkelgroepen)

• Schriftelijk
• Formulier

• Aanpassen taal
• B1 taalniveau?











Implementatie van Keuzekaarten: 
Toolkit
• Keuzekaarten, maar dan?

• Gesprek Ralph Kupka

• Toolkit: gepubliceerd op ggzstandaarden.nl 
• Contextinformatie 
• Uitleg bipolaire stoornis
• Samenvattingskaart ZS Bipolaire Stoornissen
• 4 Keuzekaarten

• VMDB: 500 hardcopy mapjes

https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/b78a993d33b081670135205864c25c43.pdf


Dank voor de aandacht



Discussie

Hoe gaat u de keuzekaarten gebruiken in de 
spreekkamer?



Discussie

Hoe gaat KenBis de kaarten onder de aandacht brengen 
bij patiënten?



Discussie

Zijn er vervolgproducten die we gezamenlijk kunnen 
ontwikkelen? 



Discussie

Hoe gaat KenBis zorgdragen voor bredere 
beschikbaarheid van de Gezinsgerichte therapie (FFT)?


