
WAAROM IS SAMEN 
BELISSEN BELANGRIJK?

DE ZORG BIJ DE JUISTE PATIËNT 

De vraag naar zorg groeit elk jaar en daarom is efficiënt 
werken belangrijk. Door samen te beslissen zorgen arts en 

patient dat passende zorg bij de juiste patient komt. 

20% TOT 40% HOGERE 
PATIËNT PARTICIPATIE

Patiënten willen actief betrokken 
worden in het zorgproces. Hierdoor 
ervaren patiënten minder stress bij 
het maken van een beslissing en zijn 
ze meer tevreden.

www.patientplus.info

10% TOT 20% MINDER 
ZORGCONSUMPTIE

Met een focus op de optimale 
behandeling aan de hand van 
keuzehulpen, krijgen patiënten een 
passende behandeling. Dit leidt tot 
een afname van de zorgconsumptie.

50% IS BETER 
GEÏNFORMEERD

Door de wetenschappelijke inhoud 
van de keuzehulp nemen patiënten, 
die een traject met de keuzehulp 
doorlopen, een beter geïnformeerde 
beslissing.

2 WETEN MEER DAN 1 

De arts weet alles van de behandeling. De patiënt weet 
alles van zijn leven. Samen beslissen zorgt ervoor dat de 
zorg passend is en er draagvlak voor de behandeling is. 

DE EFFECTEN VAN SAMEN BESLISSEN

DE KEUZEHULPEN VAN PATIENT+ IN CIJFERS

Ervaring van de patiënt

Patiënten die de keuzehulp gebruiken 
zijn vaker tevreden over de geleverde 
zorg. Door een keuzehulp kan de patiënt 
de behandelopties beter begrijpen, 
meebeslissen en een weloverwogen keuze 
maken. Patiënten stellen een ander soort 
vragen.

Ervaring van de arts

Artsen die de keuzehulp gebruiken bieden 
zorg op maat. Zij krijgen via de keuzehulp 
meer inzicht in de persoonlijke situatie 
en voorkeuren van de patiënt. Bovendien 
kunnen artsen het consult efficiënter 
besteden, omdat de patient op de hoogte is 
van de behandelopties en mogelijke risico’s.
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