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Stellingen
1. De communicatie over bijwerkingen van een medische behandeling/interventie 

in de spreekkamer is voor verbetering vatbaar. Artsen verwoorden bijwerkingen 
vanuit etiologisch perspectief, terwijl patiënten bijwerkingen bekijken vanuit de 
impact op hun dagelijks leven. (dit proefschrift)

2. De meeste patiënten zijn zich niet bewust van de grote onzekerheid in de  
kans op terugkeer van de tumor die ze van hun arts te horen krijgen.   
(dit proefschrift)

3. Een notitie in het multidisciplinaire verslag van het oncologisch team dat een 
patiënt een keuze heeft in haar bestralingsbehandeling lijkt te stimuleren dat 
patiënten de keuzehulp uitgereikt krijgen. (dit proefschrift)

4. Patiënten die een keuzehulp uitgereikt krijgen van hun arts voor het maken van 
een voorkeursgevoelige beslissing lijken minder vaak te kiezen voor een meer 
invasieve/belastende behandeling. (dit proefschrift)

5. Wie bij samen beslissen de uiteindelijke beslissing neemt is niet van doorslaggevend 
belang. Het belangrijkste is dat de persoonlijke situatie en voorkeuren van de 
patiënt worden meegenomen bij het nemen van de beslissing.

6. Het gebruik van een keuzehulp bij voorkeursgevoelige beslissingen kan 
gestimuleerd worden door de keuzehulp op te nemen in richtlijnen voor  
de klinische praktijk.

7. Initiatieven om samen beslissen te faciliteren zouden vanuit de overheid 
gefaciliteerd en gefinancierd moeten worden, ook als dit niet kosteneffectief is.

8. Om de ontwikkeling van keuzehulpen betaalbaar te houden en daarmee ook 
beschikbaar te maken voor meer groepen patiënten, is het niet nodig om van 
iedere keuzehulp de effectiviteit te testen middels grote wetenschappelijke trials.

9. Keuzehulpen gemaakt met gemeenschapsgeld of investeringen door zorgverleners 
moeten gratis beschikbaar zijn op één overzichtelijk platform, zodat patiënten en 
zorgverleners alle voor hen relevante informatie kunnen vinden.


