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Meneer Janssen 

Plasklachten 

Diagnostische testen 

Laag risico prostaatkanker 



Behandelopties 

Uitwendige 
bestraling 

Inwendige bestraling Actief volgen 

Operatie 

Prostaat en 
zaadblaasjes worden 
verwijderd 

Prostaat wordt van 
buiten het lichaam 
bestraald 

Radioactieve 
zaadjes worden via 
naald in de prostaat 
geplaatst 

Regelmatig testen 
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Beslissen 

1 op de 3 patiënten heeft inhoud gesprek niet 
onthouden (Onderzoeksrapport 2016, Zilveren Kruis) 

Informatieboekjes zijn vaak onvoldoende  

Lastig voor patiënten om de bijwerkingen te 
koppelen aan hun dagelijkse leven   



Patiëntervaringen… 

Als ik nou terug kijk op […] hoe een en ander is 
gegaan, dat ik eigenlijk geweldige spijt heb dat 
ik me niet heb laten opereren. 
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Dat ze ook eens praten over de bijwerkingen. Of dat het te 
doen is. Ik bedoel mijn partner heeft er ook last van. […] Ik heb 
al al die jaren geen zin meer en ik voel mij daar schuldig over. 

Het zou leuk zijn als ze daar toch eens serieus ook over hebben. 
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Patiënten Betrekking bij Besluitvorming 

Veel patiënten krijgen een behandeling die 
niet bij hun past  

  Niet genoeg tijd in gesprek 

Artsen onderschatten informatiebehoefte 

Voorkeursbehandeling is vaak meer invasief dan 
die van patiënt 



Keuzehulpen 

 Kennis  

 Duidelijkheid voorkeuren 

 Betrokkenheid bij besluitvormingsproces 

 Invasieve behandelingen 

 

Ruimte voor verbetering! 



Prostaatkeuzehulp: Treatmentchoice 

IPDAS criteria 

Interactief 

Web-based 

Tekst + animatie 



Treatmentchoice: Introductie 



Treatmentchoice: Patient Profiel 



Treatmentchoice: Behandelopties 



Treatmentchoice: Operatie 



Treatmentchoice: Samenvatting 
Behandelopties 



Treatmentchoice: Voorkeuren 



Treatmentchoice: Resultaten 



Treatmentchoice: Veelgestelde 
Vragen 



Beter Kiezen… 
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