Prostaatkanker keuzehulp

Wilt u
de keuzehulp
gebruiken?
Zie achterkant
voor meer info.

Samen beter kiezen

Voor veel mannen met gelokaliseerd prostaatkanker zijn er meerdere gelijkwaardige
behandelingen mogelijk: actief volgen, opereren, inwendig of uitwendig bestralen. Welke keuze
het beste is, hangt vooral af van uw voorkeur.

Voor wie is de keuzehulp?

Wat biedt de keuzehulp u?

Deze keuzehulp is bedoeld voor mannen met
gelokaliseerd prostaatkanker wanneer de grootte van
de tumor beperkt is. Bovendien moet uw PSA waarde
lager dan 20 zijn en de Gleasonscore van de tumor 7
of lager zijn.

De keuzehulp biedt u informatie op maat, die aansluit
bij uw situatie. De keuzehulp kunt u wanneer het u
uitkomt rustig doornemen, eventueel samen met uw
naaste(n).

Bent u niet zeker van deze gegevens? Neem dan
contact op met uw uroloog of verpleegkundige. Vraag
ook na voor welke behandeling u in aanmerking komt.

bent u beter geïnformeerd over uw diagnose en
behandelopties waar u voor in aanmerking komt;

Uw diagnose

heeft u uw persoonlijke voorkeuren en
afwegingen op een rij gezet;

Na het doorlopen van de keuzehulp:

Uw PSA waarde:
Uw Gleason score:

+

U komt in aanmerking voor:
Actief volgen
Opereren
Inwendig bestralen (brachytherapie)
Uitwendig bestralen

=

bent u actief betrokken bij het nemen van
belangrijke medische beslissingen;
geeft u uw arts en uw naasten beter inzicht in
wat u belangrijk vindt;
kunt u beter samen met uw arts een keuze
maken welke behandeling het beste bij u past.

De prostaatkanker keuzehulp is ontwikkeld door: St. Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Universiteit van Tilburg, LUMC, Stichting Delectus en ZorgKeuzeLab

Hoe werkt de keuzehulp?
Stap 1
Met uw unieke gebruikersnaam
en wachtwoord logt u in in de
keuzehulp.

Stap 2
U leest informatie over uw
diagnose en behandelopties. U
kunt uw afwegingen maken en
aangeven wat u belangrijk vindt.

U leest in de keuzehulp over uw diagnose en behandelopties.

Stap 3
Na het doorlopen van de
keuzehulp ziet u een samenvatting.
Deze samenvatting kunt u printen
en bespreken met uw arts.

De samenvatting met uw afwegingen en voorkeuren.

Ervaringen uit het gebruik
“Ik vind het prettig dat ik kan
kiezen en kan aangeven wat voor
mij belangrijk is. De arts ziet dan
meteen waar het om gaat bij mij.”
- Patiënt met prostaatkanker

“Ik merk dat de patiënt na het
doorlopen van de keuzehulp veel
beter geïnformeerd is en daardoor
verloopt het gesprek echt veel
prettiger. Je begrijpt elkaar sneller
en beter.”
- Dr. Yvette Dubbelman, uroloog

“Met de keuzehulp is het mogelijk
stap voor stap het hele traject van
diagnose tot behandeling in goede
banen te leiden.”
- Hanke Bulthuis,
oncologieverpleegkundige

Wilt u de keuzehulp uitproberen?

1
Is de keuzehulp voor u?
Bespreek met uw arts of
verpleegkundige of u in aanmerking
komt voor de keuzehulp. Gebruik
daarvoor de checklist op de vorige
pagina onder ‘Voor wie is de
keuzehulp?’.

2

3

Vraag uw inloggegevens aan
Vraag uw unieke gebruikersnaam
en wachtwoord aan door contact
op te nemen met Annette van den
Berg van het ZorgkeuzeLab.
Geef ook aan bij welk ziekenhuis
u onder behandeling bent en
voor welke behandelopties u in
aanmerking komt.

Start gebruik van keuzehulp
U ontvangt uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord per mail.
U kunt als patiënt kosteloos gebruik
maken van de keuzehulp.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons.
Annette van den Berg - Verweij

Annette@zorgkeuzelab.nl

Support & feedback coördinator

06 5055 3300

