Keuzehulp in Bernhoven
Eerdere proeven met keuzehulpen hebben laten zien dat de inzet van een keuzehulp leidt tot een
kwaliteitsverbetering in het kader van Samen Beslissen. Ook de pilot in Bernhoven op poli
chirurgie was succesvol. Daarom start Bernhoven binnen elke vakgroep op de poli met de inzet
van een keuzehulp.
Deze keuzehulpen zijn ontwikkeld in samenwerking met Patiënt+. Op de website van Patiënt+ vindt u
meer achtergrondinformatie.
Wij zijn binnen een aantal vakgroepen gestart en willen wij jullie graag informeren over de stand van
zaken.
Rol van de huisarts
Inhoudelijk spelen jullie als huisarts in principe geen actieve rol bij de verdere uitrol. Wel kunnen we
elkaar versterken als alle partijen op de hoogte zijn en zijn jullie onmisbaar in het proces rondom de
informatieverstrekking bij doorverwijzing.
Hoe werkt het?
Het gros van de keuzehulpen wordt uitgereikt op de poli door de specialist, die vervolgens de patiënt
één à twee weken later terug ziet op de poli voor het beslisgesprek. Een uitzondering hierop is de
implementatie van de keuzehulp 'slijmoor'. Hier zal de keuzehulp aangeboden worden door
PatiëntService bij het maken van de afspraak.
Nieuw product in Zorgdomein
Daarom is het hier heel belangrijk dat de huisarts de patiënt in Zorgdomein correct doorverwijst. Wij
hebben hiervoor een product toegevoegd in Zorgdomein, te weten; slijmoor, recidiverende OMA
(buisjes) onder de zorgproducten: KNO-aandoeningen kind, verminderde gehoorsfunctie en
infecties/ontstekingen. Wij verzoeken u vriendelijk dit product te selecteren zodat bij de medewerker van
PatientService direct zichtbaar is dat ze de keuzehulp moet uitreiken aan de patiënt.
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Heeft u nog vragen?
Over de implementatie binnen de andere vakgroepen houden wij jullie in de volgende nieuwsbrieven op
de hoogte. Voor vragen over de implementatie van de keuzehulpen kunt u mailen naar: Floor van den
Bogaart: f.vandenbogaart@bernhoven.nl

