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STaND vaN zaKEN

Kiezen tussen verschillende behandelopties; 
hoe informeer ik mijn patiënt?
Dirk Th. Ubbink, anouk M. Knops, Dink a. Legemate, Patrick M.M. Bossuyt, J.C.J.M. (Hanneke) de Haes en astrid Goossens 

Met op wetenschappelijk bewijs gestoelde geneeskunde 
(‘evidence-based medicine’; EBM) kan men de transpa-
rantie, de systematiek en de kwaliteit van de gezond-
heidszorg verbeteren. Daarom heeft EBM binnen diverse 
medische specialismen zijn intrede gedaan.1 De logische 
volgende stap is dat de arts de onderbouwing van een 
behandelkeuze aan de patiënt duidelijk mededeelt of 
overleg pleegt over reële alternatieven. Patiënten hebben 
immers het recht om volledig geïnformeerd te worden en 
te participeren in de besluitvorming voordat een behan-
deling start. Dat recht is in 1995 vastgelegd in de Wet op 
de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 
Alleen als men de patiënt op heldere wijze informeert 
over de beschikbare onderbouwing, kan deze ook echt 
delen in de besluitvorming en geïnformeerde toestem-
ming (‘informed consent’) geven.
Die besluitvorming is relatief eenvoudig als acuut ingrij-
pen noodzakelijk is, of wanneer de behandeling evidente 
voordelen en weinig nadelen biedt. Maar wanneer ver-
schillende behandelopties min of meer gelijkwaardig 
zijn, of behalve voordelen ook belangrijke nadelen met 
zich meebrengen, spelen de afwegingen van de patiënt 
een prominente rol.2 Dit alles kan zich voordoen bij 
diverse aandoeningen en specialismen, zoals wanneer 
men behandeling overweegt met langdurige medicatie 
(bijvoorbeeld met antistolling bij atriumfibrilleren, en 
met bloeddruk- of lipideverlagende middelen), radiothe-
rapie, of palliatieve chemotherapie, of bij electief chirur-
gische ingrepen met inherente complicatierisico’s. Indien 
de arts de voor- en nadelen van een interventie voor de 

•	 Om	de	transparantie	en	de	kwaliteit	van	de	gezondheidszorg	te	bevorderen	propageert	‘evidence-based’	genees-
kunde het gebruik van de best beschikbare evidence. Daarnaast zijn van belang de klinische exper tise van de ar ts 
en de voorkeuren van de patiënt.

•	 Heldere	communicatie	met	de	patiënt	op	basis	van	het	beschikbare	bewijsmateriaal	uit	wetenschappelijk	onder-
zoek	 is	 van	essentieel	 belang	om	 tot	 een	weloverwogen	behandelkeuze	 te	 komen.	Deze	 communicatie	 is	 vooral	
nodig	wanneer	men	beschikt	over	meerdere,	gelijkwaardige	behandelopties.	Elke	medische	behandeling	streef t	
immers genezing na, maar brengt eveneens een risico mee van schade.

•	 Er	zijn	diverse	verbale,	numerieke	en	graf ische	methoden	waarmee	de	patiënt	geïnformeerd	kan	worden	teneinde	
deze	weloverwogen	te	laten	meebeslissen	over	mogelijke	behandelopties.

•	 Men	moet	ernaar	streven	om	op	eenvoudige	wijze	de	mogelijke	positieve	en	negatieve	ef fecten	van	een	medische	
handeling	of	behandeling	te	onderbouwen.	De	hoeveelheid	en	aard	van	verstrekte	informatie	dient	men	echter	af	
te	stemmen	op	de	wens	van	de	patiënt.
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patiënt duidelijk maakt en deze kan participeren in de 
behandelkeuze, blijkt de kwaliteit van de besluitvorming 
te verbeteren.3

In dit artikel bespreken wij de communicatie tussen 
patiënt en arts over de beschikbare onderbouwing van de 
keuze tussen behandelopties. Ook wijzen wij op een aan-
tal middelen die helpen de patiënt optimaal te informeren 
over de voor- en nadelen van behandelingen.

InformatIe, partIcIpatIe en communIcatIe

Tegenwoordig zoeken veel patiënten, vaak nog vóór zij 
een arts raadplegen, zelf informatie op over aandoenin-
gen en behandelingen in kranten, tijdschriften of op 
internet. Hieruit blijkt dat zij beter geïnformeerd willen 
zijn over hun aandoening en dat ze betrokken zijn bij de 
behandelmogelijkheden. Ze kunnen pas echt participe-
ren in de besluitvorming indien er meerdere behandel-
opties beschikbaar zijn die verschillende en in ieder geval 
acceptabele uitkomsten bieden.2

Verschillen in voorkeuren tussen arts en patiënt komen 
voor wanneer de behandeling het zelfbeeld of het func-
tioneren van de patiënt beïnvloedt. Voorbeelden hiervan 

zijn de chirurgische behandeling van borstkanker,4 het 
aanleggen van een stoma,5 en de behandeling die de 
patiënt zelf geheel of gedeeltelijk uitvoert, zoals in het 
geval van wondverzorging.6 Andere voorbeelden zijn de 
keuze voor adjuvante chemotherapie of langdurig medi-
cijngebruik voor chronische aandoeningen, waarbij de 
bijwerkingen soms aanzienlijk kunnen zijn.7 Dergelijke 
situaties vergen heldere communicatie en het toepassen 
van de principes van gedeelde besluitvorming.
Dilemma’s die zich voordoen bij het geven van informatie 
betreffen in de eerste plaats de hoeveelheid informatie. 
Die is afhankelijk van de ernst en de grootte van de risico’s 
en de mate waarin de patiënt geïnformeerd wenst te wor-
den. In de tweede plaats gaat het om de begrijpelijkheid 
van de informatie. Die hangt af van hoe de arts commu-
niceert, de complexiteit van de risico’s en het vermogen 
van de patiënt of diens naasten om die informatie te 
begrijpen. Ten derde spelen emotionele factoren een rol, 
zeker als het gaat om ernstige risico’s of zware behande-
lingen. Sommige patiënten zullen in meerdere of mindere 
mate geneigd zijn tot ontkenning van de ziekte of van de 
impact ervan.8

Angst kan ook de oorzaak zijn dat patiënten niet willen 

zeer hoog

1 : 100

hoog

1 : 1.000

matig

1 : 10.000

gering

1 : 100.000

zeer gering

1 : 1.000.000

minimaal

1 : 10.000.000

verwaarloosbaar

1 : 100.000.000

klinisch risicoalledaags risico

overlijden binnen een jaar
overlijden aan 10 sigaretten per dag

gedurende een jaar

overlijden (alle oorzaken) tot 40e jaar

overlijden door verkeersongeval
binnen een jaar

overlijden door ongeval thuis
overlijden door ongeval op het werk

overlijden door moord binnen een jaar

overlijden door treinongeval

overlijden door bliksem of ongeval
met kerncentrale

loterij winnen

neurologische schade met spinaal letsel

neurologische schade bij epidurale anesthesie

bewustzijn tijdens anesthesie
overlijden door anesthesie (1982)

spinaal hematoom na epidurale anesthesie
overlijden door anesthesie (1987)
spinaal hematoom na spinaal letsel

maternale sterfte door anesthesie (1988-1990)

overlijden door de ziekte van Creutzfeldt-Jakob

 
fIGuur 1		Grafische	weergave	van	alledaagse	risico’s	vergeleken	met	de	klinische	risico’s	van	anesthesie	(logaritmische	schaal).
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participeren in de besluitvorming. Daarmee worden ze 
immers zelf medeverantwoordelijk voor mogelijke nega-
tieve uitkomsten.
Uit recent onderzoek bleek dat arts-assistenten goed 
medisch-technische informatie kunnen geven aan 
patiënten die een grote operatie moeten ondergaan, maar 
moeite hebben met het bespreken van de voorkeuren of 
angsten van die patiënten.9 Tot nog toe wordt in medische 
basiscurricula onvoldoende aandacht besteed aan risico-
communicatie en gemeenschappelijke besluitvorming, 
terwijl de arts toch een vaardige communicator dient te 
zijn, zeker als de voordelen en risico’s van een behande-
ling aan de orde komen. Door in het begin voldoende tijd 
te steken in goede informatieverstrekking kunnen de arts 
en de patiënt een weloverwogen behandelkeuze maken, 
hetgeen de arts uiteindelijk meer tijd en de patiënt meer 
tevredenheid oplevert.

communIcatIehulpmIddelen

De laatste jaren wordt steeds meer gepubliceerd over 
geschikte hulpmiddelen om een gesprek over een behan-
delkeuze en in het bijzonder over de risico’s van verschil-
lende behandelopties te onderbouwen. Hieronder volgen 
enkele praktische suggesties voor het op heldere wijze 
aanbieden van kwantitatieve informatie over de voor- en 
nadelen van een behandeling.

SluIt aan bIj de daGelIjkSe werkelIjkheId
Geef de grootte van een gezondheidsrisico weer in relatie 
tot risico’s die de patiënt in het dagelijkse leven loopt of 
neemt. Figuur 1 geeft een indruk van deze alledaagse 
risico’s ten opzichte van de risico’s van het ondergaan van 
anesthesie.10 Bijvoorbeeld: een patiënt die voor het eerst 
geopereerd moet worden en angstig is voor de narcose of 
de veiligheid ervan, kan een indruk krijgen van de grootte 
van dit risico als hij deze uitleg krijgt: ‘het risico om te 
overlijden aan een narcose is kleiner dan het risico dat u 
loopt om in het komende jaar te overlijden aan een ver-
keersongeval’.

Geef Getallen
Geef in plaats van een vage beschrijving van het effect 
van een behandeling in woorden, zoals een ‘grote kans op 
genezing’ of een ‘klein risico op bijwerkingen’, zoveel 
mogelijk getallen. Als voorbeeld gebruiken we getallen 
uit een studie naar het effect van preoperatieve radiothe-
rapie op het ontstaan van een lokaal recidief bij resecta-
bele rectumcarcinomen.11 De resultaten van radiothera-
pie met vervolgens een operatie kunnen als volgt aan de 
patiënt worden uitgelegd: ‘Als 100 patiënten zoals u vóór 
de operatie ook worden bestraald, zal bij 94 van hen het 
gezwel niet meer terugkeren’. Dit is veel concreter dan: ‘U 
hebt dan slechts een kleine kans dat het gezwel terug-
keert’.
Beschrijf op deze wijze ook de nadelen van deze behan-
deling: ‘Als 100 patiënten zoals u worden bestraald vóór 
de operatie, zullen 4 van hen overlijden’. Hiervoor dient 
de arts uiteraard op de hoogte te zijn van de beschikbare 
evidence.

Geef abSolute verSchIllen In plaatS van relatIeve
Bij het vergelijken van twee therapeutische of diagnosti-
sche opties kan men het voordeel respectievelijk de winst 
van één behandeloptie ten opzichte van de andere goed 
uitdrukken als het absolute verschil in effect tussen beide 
behandelingen. In onze voorbeeldstudie zou dit beteke-
nen: 11% kans op een recidief na alleen operatie, tegen-
over 6% na de combinatie van preoperatieve bestraling 
en operatie. Dit geeft een absolute risicoreductie (ARR) 
van 5% indien voor bestraling wordt gekozen. Dit kan 

terugkeer gezwel voorkómen

geen effect op eventueel terugkeer gezwel

overleden

 
fIGuur 2		Grafische	weergave	van	de	voor-	en	nadelen	van	een	interventie	ten	
opzichte van een andere met 5% kans op het voorkómen van een recidief en 1% 
kans op overlijden. (Getallen gebaseerd op een Nederlandse trial naar het effect 
van preoperatieve radiotherapie op het ontstaan van een locaal recidief bij 
resectabele rectumcarcinomen).11
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bijvoorbeeld zo aan de patiënt worden uitgelegd: ‘U hebt 
11% kans op terugkeer van het gezwel als we u vóór de 
operatie niet bestralen en 6% kans als we dit wel doen. 
Dit scheelt dus 5%’.
Een absolute risicomaat, zoals de ARR, in ons getallen-
voorbeeld 5%, geniet de voorkeur boven een relatieve 
maat, zoals de relatieve risicoreductie (RRR), die hier 
(11%-6%)/11% = 45% bedraagt. De ARR is eenvoudiger te 
berekenen en men kan er gemakkelijker een behandel-
effect of de kans op een aandoening mee uitleggen.12,13 De 
RRR begrijpen de patiënten ook wel,13 mits men ook het 
achtergrondrisico vermeldt en de arts zelf ruim inzicht 
heeft in deze conditionele begrippen. Dit is echter nog 
onvoldoende het geval.13,14

GebruIk GrafISche hulpmIddelen
Grafische hulpmiddelen kunnen uitstekend dienst doen 
om dergelijke risicoverschillen te illustreren (figuur 2 en 
3).15,16 Hiervoor zijn commerciële (www.riskcomm.com), 
maar ook andere, niet-commerciële hulpmiddelen 
beschikbaar. Ook informatie over kwaliteit van leven 
wordt vaak beter begrepen indien deze grafisch wordt 
weergegeven, bijvoorbeeld met een lijndiagram van de 
scores in de tijd van twee behandelopties.17

GebruIk het ‘number needed to treat’
Het ‘number needed to treat’ (NNT) is het aantal patiën-
ten dat behandeld moet worden om 1 extra gunstig effect 
te behalen. De formule luidt: 1/ARR. In ons voorbeeld is 
de NNT dus gelijk aan 20 (= 1/0,05). Ook deze maat kan 
nuttig zijn om het effect van een behandeling uit te leg-
gen: ‘Als we 20 patiënten zoals u vóór de operatie bestra-
len, zullen we daardoor bij één extra patiënt de terugkeer 
van het gezwel kunnen voorkomen’. Dit wordt echter 
door de patiënt niet altijd juist geïnterpreteerd,18 zodat de 
NNT wellicht meer geschikt is voor communicatie tus-
sen artsen en beleidsmakers, die er de waarde van een 
interventie mee kunnen interpreteren.

noG meer GrafISche moGelIjkheden
Bij vrijwel elke medische behandeling kan de patiënt 
voordeel, maar ook nadeel hebben van de therapie. Feite-
lijk heeft de patiënt kans op 5 verschillende uitkomsten. 
In onze voorbeeldstudie kunnen patiënten die radiothe-
rapie ondergaan: (a) baat hebben zonder bijwerkingen; (b) 
baat hebben, maar met bijwerkingen; (c) geen baat, maar 
ook geen bijwerkingen hebben; (d) geen baat, maar wel 
bijwerkingen hebben; of (e) alleen nadeel (overlijden) 
ondervinden. Het is belangrijk zich te realiseren dat veel 
patiënten in de groep zonder therapeutisch voordeel kun-
nen eindigen. Dit blijkt uit het voorbeeld (zie figuur 3) 
over de effecten van preoperatieve radiotherapie op het 
ontstaan van een lokaal recidief voor het rectumcarci-
noom, uitgedrukt in absolute frequenties.11 In dat geval 
zullen ook de meeste complicaties voorkomen in de groep 
zonder behandelvoordeel.
Deze mogelijke uitkomsten zijn ook voor de patiënt een-
voudig grafisch weer te geven (figuur 4) en uit te leggen: 
‘Als we 1000 patiënten zoals u vóór de operatie bestralen, 
zullen 874 van hen geen voor- of nadeel ervan ondervin-
den, 66 van hen zullen ernstige bijwerkingen oplopen, 10 
zullen eraan overlijden en bij 46 van hen zal terugkeer 
van het gezwel worden voorkomen zonder bijwerkingen 
van de bestraling’.

Geef een keuzehulp
Communicatiemiddelen waarin de onderbouwing voor 
behandelopties op bovengenoemde wijze worden gepre-

A

B

C

D

 
fIGuur 3		Formulier	waarop	eenvoudig	met	een	markeerstift	de	voor-	en	
nadelen	van	een	interventie	ten	opzichte	van	een	andere	kunnen	worden	
geïllustreerd	per	1000	patiënten.	Hier	is	aangegeven:	(A)	4,6%	van	de	patiënten	
geneest,	dat	wil	zeggen	dat	een	lokaal	recidief	wordt	voorkómen,	zonder	
morbiditeit	door	de	preoperatieve	bestraling;	(B)	0,4%	van	de	patiënten	
geneest	ten	koste	van	bestralingsgerelateerde	morbiditeit;	(C)	6,6%	van	de	
patiënten	ondervindt	geen	positief	effect	van	de	bestraling,	dat	wil	zeggen	
geneest	niet,	maar	heeft	wel	morbiditeit;	en	(D)	1%	van	de	patiënten	overlijdt	
als	gevolg	van	de	bestraling.	Dus	87,4%	(de	niet-gemarkeerde	poppetjes)	van	
de patiënten zal noch een positief effect, noch schade ondervinden van de 
bestraling. (Getallen gebaseerd op een Nederlandse trial naar het effect van 
preoperatieve radiotherapie op het ontstaan van een lokaal recidief bij 
resectabele rectumcarcinomen).11
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senteerd, zoals patiënteninformatiefolders, video’s of 
cd-rom’s, kunnen een effectieve aanvulling zijn op het 
arts-patiëntgesprek.19,20 Bovendien kunnen keuzehulpen 
(‘decision aids’; bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl/Medische 
Informatie) de kennis van de patiënt over de mogelijke 
behandelopties verbeteren, realistischer verwachtingen 
creëren, de besluitvorming vergemakkelijken en de 
patiëntenparticipatie bij dit proces bevorderen.3 Een een-
voudig voorbeeld van een dergelijke keuzehulp is te zien 
in de tabel.

paS op voor valSe voorlIchtInG

De wijze waarop de behandeleffecten worden gepresen-
teerd, ook wel ‘framing’ genoemd, kan grote invloed 
hebben op de manier waarop die effecten worden geïn-
terpreteerd en op de uiteindelijke keuze voor een behan-
deling.13,21,22 In ons getallenvoorbeeld is de ARR voor het 
optreden van een lokaal recidief 5%, terwijl de RRR 45% is 
(zie de paragraaf ‘Geef absolute verschillen in plaats van 
relatieve’).11 Deze laatste, relatieve maat slaat weliswaar 
op dezelfde recidiefkans, maar oogt veel overtuigender. 
Bovendien worden positief geformuleerde uitkomsten 
(‘Uw kans dat het gezwel wegblijft door deze bestraling 
neemt met 5% toe’) meer gewaardeerd dan negatief 
gestelde (‘Uw kans op terugkeer van het gezwel door deze 
bestraling neemt met 5% af ’ of ‘u hebt 95% kans dat de 
bestraling bij u geen gunstig effect heeft’).12,15

Dit framing-effect is mogelijk nog sterker wanneer der-
gelijke resultaten grafisch worden weergegeven (figuur 
5).13 Het euvel van onbedoelde, potentieel misleidende 
voorlichting kan worden verkleind door de patiënt de 
cijfers van zowel de positieve als de negatieve effecten 
mee te delen (zie de paragraaf ‘Geef getallen’).

n = 1 000
n = 50

n = 46 n = 4 n = 874 n = 66 n = 10

n = 950

bestraalde patiënten

geen morbiditeit

alleen voordeel

morbiditeit

voordeel, maar
ook nadeel

geen morbiditeit

geen voordeel,
geen nadeel

morbiditeit

geen voordeel
maar wel nadeel

mortaliteit

geen e�ect op evt. recidiefrecidief voorkómen

alleen nadeel
,

 
fIGuur 4		Frequentieboom	van	mogelijke	uitkomsten	van	een	behandeling	versus	een	andere	behandeling,	per	1000	behandelde	patiënten.	(Getallen	gebaseerd	op	
een Nederlandse trial naar het effect van preoperatieve radiotherapie op de recidiefkans bij resectabele rectumcarcinomen).11

 

tabel Keuzehulp voor een patiënt met een rectumcarcinoom die 
daarvoor	geopereerd	wordt.	De	getallen	zijn	gebaseerd	op	een	trial	
naar het effect van preoperatieve radiotherapie op het voorkómen 
van een lokaal recidief*11

 
a probleemverheldering

aandoening 
‘U	wordt	geopereerd	aan	een	kwaadaardig	gezwel	in	de	endeldarm.’

evidence-based aanbeveling
‘Een	bestralingsbehandeling	voorafgaand	aan	de	operatie	vermindert	de	kans	

op	terugkeer	van	het	gezwel	op	de	lange	termijn.’

rol van de patiënt
‘Maar	uw	mening	is	belangrijk	om	te	beslissen	of	we	dit	doen	in	uw	situatie.’

het voordeel is het nadeel is
‘Als	100	patiënten	zoals	u	bestraling	

ondergaan, hebben 5 patiënten 
minder een terugkeer van het  
gezwel	omdat	ze	bestraald	zijn.’

‘De	operatie	na	de	bestraling	leidt	bij	7	
van	de	100	bestraalde	patiënten	tot	
meer	problemen,	zoals	wondinfectie	  
of	naadlekkage.’

b verheldering van de voorkeur van de patiënt
‘Vindt	u	de	voordelen	belangrijker	dan	de	nadelen?’

c hulpmiddel bij het maken van de keuze
‘Hoe	belangrijk	is	deze	aanvullende	

bestraling	voor	u?’
(eventueel aangeven met een 

rapportcijfer)
‘Hoeveel	vertrouwen	hebt	u	in	deze	

bestraling?’	
(eventueel aangeven met een 

rapportcijfer)
‘Hoe	zwaar	wegen	deze	mogelijke	

complicaties	voor	u?’.
(eventueel aangeven met een 

rapportcijfer)

*Zie	ook	figuur	2-4.
 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B3446

KL
IN

IS
CH

E 
PR

AK
TI

JK

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B344

beSchouwInG

De communicatie tussen arts en patiënt laat nogal eens 
te wensen over en de voorkeuren van de patiënt stroken 
niet altijd met die van de arts. Heldere communicatie van 
de beschikbare onderbouwing en een gedeelde besluit-
vorming vergen dikwijls een verandering in de wijze 
waarop artsen hun vak beoefenen.23 Om werkelijke 
in formed consent te bereiken zal de arts immers meer 
aandacht moeten en ook kunnen besteden (met de 
beschreven hulpmiddelen),24 aan het begrijpelijk en met 
evidence onderbouwd informeren van de patiënt.
Als vuistregel voor de grootte van de risico’s die de 
patiënt nog zouden moeten worden meegedeeld, houdt 
men een ondergrens van 0,5% aan. Dat is echter een te 
simpele stelregel, die meer gedifferentieerd zou moeten 
worden toegepast. Dit hangt ook af van de mate waarin 
de patiënt informatie apprecieert, van de zwaarte van de 
behandeling en van de ernst van de complicatie.25 Bij een 
electieve liesbreukoperatie is een wondinfectie immers 
sneller onacceptabel dan bij een chirurgische behande-

ling voor een levensbedreigend geruptureerd aneu-
rysma.
In welke mate arts en patiënt zouden moeten samenwer-
ken bij de keuze tussen verschillende behandelmogelijk-
heden is, naast een juridische ook een medisch-ethische 
discussie. De meerderheid van de patiënten heeft echter 
een voorkeur voor een benadering waarbij hij of zij wordt 
uitgenodigd mee te denken over de behandelopties in 
plaats van een algemene, medisch-technische uitleg te 
krijgen over de aandoening en behandelingsmogelijk-
heden.24,26 Slechts een minderheid van de patiënten zal 
de beslissing uiteindelijk liever aan de dokter overlaten.27

Rekening houden met de voorkeuren van patiënten is een 
integraal onderdeel van EBM. Implementatie van opti-
male communicatiestrategieën is nu een belangrijke vol-
gende stap. Die dient dan ook onderdeel te zijn van de 
EBM-training van medische professionals. ‘Evidence-
based communicatie’ is daarin van cruciaal belang om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 9 maart 2009
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fIGuur 5		Verschillende	weergaven	van	hetzelfde	effect	van	radiotherapie	op	
de kans op een lokaal recidief. De referentiepopulatie in het rechter paneel 
bevat	100	patiënten	met	een	resectabel	rectumcarcinoom.	Het	effectverschil	
tussen	wel	en	niet	bestralen	lijkt	veel	groter	in	het	linker	paneel.	(Getallen	
gebaseerd op een Nederlandse trial naar het effect van preoperatieve 
radiotherapie op de recidiefkans bij resectabele rectumcarcinomen).11

 

▼  leerpunten ▼
•	 Patiënten	dienen	geïnformeerd	te	worden	over	de	behandeling	

die de arts hun adviseert, zodat zij kunnen delen in de besluitvor-
ming.	Dit	geldt	vooral	als	er	gelijkwaardige	behandelopties	zijn.

•	 Heldere	communicatie	met	de	patiënt	op	basis	van	het	beschik-
bare	bewijsmateriaal	uit	wetenschappelijk	onderzoek	is	van	
essentieel	belang	voor	het	maken	van	een	weloverwogen 
behandelkeuze.	Dit	betekent	vaak	wel	dat	de	arts	de	wijze	waarop	
hij	of	zij	het	vak	beoefent	zal	moeten	aanpassen	om	werkelijke	
informed	consent	te	bereiken.

•	 Om	de	patiënt	optimaal	te	informeren	over	de	voor-	en	nadelen	
van	behandelingen	zijn	er	verbale,	numerieke	en	grafische	
hulpmiddelen.

•	 De	wijze	waarop	de	behandeleffecten	worden	gepresenteerd 
(‘framing’)	is	een	belangrijke	factor	in	de	keus	die	uiteindelijk	
wordt	gemaakt.	Zo	oogt	een	reductie	van	het	relatief	risico	over-
tuigender	dan	een	absolute	risicoreductie,	hoewel	deze	laatste	
klinisch	vaak	relevanter	is,	en	worden	positief	geformuleerde	uit-
komsten	meer	gewaardeerd	dan	negatief	gestelde.

•	 De	hoeveelheid	informatie	en	de	wijze	waarop	deze	wordt	ver-
strekt	dienen	mede	bepaald	te	worden	door	de	wens	van	de	
patiënt.
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