
Het ETZ heeft samen met Netwerk Acute Zorg Brabant en ZorgKeuzeLab een 
online Keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met een botbreuk. De digitale tool 
helpt patiënten en zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken voor de 
verdere behandeling en revalidatie. Zodat patiënt en zorgverlener samen 
beslissen over het best passende revalidatieplan.

Patiënt met botbreuk 
voorbereid op revalidatie

De ‘Herstel na Botbreuk Keuzehulp’ is bedoeld voor 
volwassen patiënten met een botbreuk die opgenomen 
zijn geweest in het ziekenhuis. Het gaat om patiënten 
die vaak een lange revalidatieperiode staat te wachten 
en waarbij het letsel een grote invloed heeft op hun 
dagelijks functioneren. 
 
Samen beslissen 
De ‘Herstel na Botbreuk Keuzehulp’ is een hulpmiddel 
voor patiënten en artsen om samen een goede 
beslissing te maken voor de best passende revalidatie. 
“De Keuzehulp biedt op een begrijpelijke manier 
wetenschappelijk onderbouwde informatie aan de 
patiënt”, legt projectleider Nicky Neequaye uit. “Met 
deze informatie krijgt de patiënt een meer realistische 
verwachting van zijn herstel. Ook maakt de Keuzehulp 
gemakkelijk inzichtelijk hoe patiënten zelf kunnen 
bijdragen aan hun herstel. Samen beslissen wordt 
gewoonweg steeds belangrijker en ook landelijk wordt 
er steeds meer aandacht aan besteed. Recentelijk is 
bijvoorbeeld de landelijke 'Samen beslissen' campagne 
gestart om dit thema meer onder de aandacht te 
brengen bij patiënten en zorgverleners.” 
 

Keuzehulp 
In de Keuzehulp staat informatie over de diagnose en 
behandelopties. De patiënt kan zelf aangeven wat zijn 
afwegingen zijn. Hij bespreekt vervolgens samen met 
zijn specialist de samenvatting uit de Keuzehulp en stelt 
het behandelplan op dat het beste bij hem past. 
Traumachirurg Koen Lansink is positief: “Door deze tool 
ben ik als arts beter geïnformeerd over de wensen en 
vragen van mijn patiënt en verwacht ik dat de patiënt 
beter geïnformeerd naar het spreekuur komt. Zo zorgen 
we er samen voor dat de patiënt zorg op maat krijgt.” 
 
Gespreksstarter 
Ook Regina The, algemeen directeur van ZorgKeuzeLab, 
is enthousiast. “Samen met de landelijke werkgroep 
hebben we hard gewerkt aan de totstandkoming van 
deze Keuzehulp. Voor samen beslissen na een trauma 
waren al enkele Keuzehulpen beschikbaar voor 
behandeling van het trauma zelf. Er bestaan echter nog 
geen Keuzehulpen voor het revalidatietraject na de 
opname. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat veel 
traumapatiënten geen realistische verwachtingen 
hebben van het herstel. Ook weten patiënten niet altijd 
wat zij zelf kunnen doen om het herstel te bevorderen. 
Deze Keuzehulp vergelijkt geen behandelingen met 
elkaar, maar is opgezet als ‘gespreksstarter’ zodat 
patiënt en behandelaar effectiever met elkaar kunnen 
bespreken wat belangrijk is bij het revalidatietraject.” 
 
Hoe werkt het? 
Als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis met 
een botbreuk, krijgt hij een uitreikvel met daarop 
informatie over de diagnose, het beleid en advies. 
Daarnaast staat er op dit document  een link naar de 
online Keuzehulp met een unieke inlogcode. De patiënt 
doorloopt de Keuzehulp voorafgaand aan zijn eerste 
controleafspraak. Tijdens opname of na thuiskomst leest 
de patiënt de informatie in de online Keuzehulp. Enkele 
dagen voor de controleafspraak vult hij vragen in over 
de persoonlijke situatie. De patiënt en zorgverlener 
bespreken de Keuzehulp-samenvatting en stellen 
vervolgens samen een behandelplan op tijdens de 
eerste controleafspraak op de polikliniek. 
De 'Herstel na Botbreuk Keuzehulp' is getest onder 
zorgverleners en patiënten uit diverse Nederlandse 
instellingen. De zorgverleners zijn traumachirurgen, 
revalidatieartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. De 
Keuzehulp is via ontwikkel- en 
implementatiepartner ZorgKeuzeLab beschikbaar voor 
alle zorgverleners en ziekenhuizen in Nederland.

KEUZEHULP

BUITENPOST  24 

De zorgnetwerkorganisatie Samendraads bestaat alweer vijf jaar. ‘En gaat met 
volle kracht door met gezamenlijk over de lijnen heen de zorg te optimaliseren’, 
zijn de enthousiaste woorden van  programmamanager Suzan Knikkink.

‘We gaan verder 
met ontschotten’

Nadat ze begin oktober met vrijwel alle samenwerkende 
partners binnen Samendraads een heidag in Klooster 
Nieuwkerk heeft doorgebracht is Suzan ervan overtuigd 
dat het netwerk Samendraads in staat blijkt de 
complexe regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van 
financiering van zorg het hoofd te bieden. Knikkink: 
“Opnieuw werd mij duidelijk dat iedereen in Midden-
Brabant er werkelijk voor wil gaan, bereid is een extra 
stap te zetten en daarmee waardevol bijdraagt aan de 
intensivering van samenwerking over de lijnen heen. In 
de ideale wereld spreken we niet van schotten tussen de 
eerste en tweede lijn”. 
 
Enthousiast 
Het ETZ, PrimaCura, de huisartsenorganisatie, 
ZorgBelang (patiënten belangenvereniging) en 
zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn vijf jaar geleden 
gedreven en ambitieus met hun gezamenlijke ideaal 
begonnen; alleen samen komen we verder. Inmiddels is 
het initiatief door alle deelnemers omarmd, meent 
Knikkink. “Zelfs in de afgelopen uiterst hectische 
periode, met Covid, capaciteitsproblemen en oplopende 
hoge werkdruk zijn de mensen die Samendraads maken 
enthousiast mee blijven doen.” 
“Samendraads is een lerende organisatie”, omschreef 
Knikkink de netwerkorganisatie al eens. “Daarom wilden 
we op een mooi tijdstip eens op een rij zetten waar we 
staan in de ontwikkeling. Wat hebben we de afgelopen 
periode bereikt en waar willen we samen naar toe.” 
Eigenlijk had die bijeenkomst al anderhalf jaar geleden 
zullen plaatsvinden. “We wilden elkaar echter heel graag 
fysiek ontmoeten, niet digitaal. Daarom hebben we het 
uitgesteld.” 
 
Heidag 
Midden in de mooie bossen tussen Goirle en Poppel, in 
het klooster van Nieuwkerk, kwamen zo begin oktober 
2021 een kleine dertig deelnemers bijeen. Knikkink: 
“Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, 
managers, vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, 
projectleiders, communicatie, financieel management: 
een mooie complementaire groep”. 
Het programma van de heidag was met name bedoeld 
om de intermenselijke contacten te verstevigen. 
“Daarnaast ging het er ons om boven water te krijgen 
wat er leeft. Zijn er zaken die niet worden uitgesproken, 
dringt bij ons ook het geluid van de minderheid door?” 
Volgens Knikkink heeft de netwerkorganisatie zoveel 
potentie, en inmiddels bij alle deelnemende partners 
een dermate groot draagvlak. “Dat we werkelijk kunnen 
werken aan het wegnemen van de schotten tussen de 
eerste en tweede lijn. Waar echter nog veel te winnen 
valt is het draagvlak bij de zorgverleners en bekendheid 
van Samendraads. Ook hier hebben we uitgebreid bij 

stilgestaan tijdens de heidag, hoe kunnen we daar 
samen vorm aan geven. De communicatiemedewerkers 
van het ETZ en PrimaCura geven hierbij professionele 
begeleiding.” 
 
Resultaten 
ia Samendraads zijn inmiddels zichtbare resultaten 
geboekt. TIM en het Digitaal Advies Consult draaien, 
Oogzorg wordt vaker bij de huisarts aangeboden, het 
project Hartfalen, Fractuurpreventie en Advanced 
Careplanning kwamen tot stand. 
Knikkink: Het laten zakken van de financiële schotten 
tussen de eerste en tweedelijn zou enorm dienend zijn 
om samenwerking te intensiveren en zorg te 
optimaliseren. Mooie uitkomst van de heidag is dan ook 
dat de bestuurders van zowel ETZ, PrimaCura, CZ en 
VGZ meerdere vervolgsessies samen aangaan om 
oplossingen te bedenken voor de complexiteiten waar 
we mee te maken hebben. Uiteraard worden alle 
aanwezigen van de heidag hierover goed geïnformeerd 
en zal er gelegenheid zijn om mee te denken de 
komende tijd, Samen zijn we slimmer! Tijdens onze 
heidag zag ik ook bij de zorgverzekeraars een enorme 
wil om verandering te bewerkstelligen, dat geeft 
vertrouwen”. En met zoveel enthousiasme om zich heen 
gaan stoppen met deze ‘tijdelijke klus, zoals eerder nog 
het voornemen was? Suzan Knikkink lacht: “Ik heb 
gezegd dat ik nog een paar jaar blijf”. 
 
Voor een overzicht van de reeds in praktijk gebrachte 
projecten en de op stapel staande van Samendraads: 
www.samendraads.nl/projecten.
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Suzan Knikkink

Een zorgverlener geeft het uitreikvel aan de patiënt op de 
verpleegafdeling. Met het uitreikvel en de unieke inlogcode 
kan de patiënt inloggen op de website van de Keuzehulp. 




