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Welke behandeling past
het beste bij mij?

Uw arts heeft u uitgelegd dat u een keuze heeft uit verschillende behandelingen. Aan elke behandeling zitten voor- en nadelen. Welke behandeling
voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om u en uw
arts te helpen met het kiezen van de voor u beste behandeling, maken
wij gebruik van een online keuzehulp. Hiervoor moet u inloggen met een
pincode.

Waarom een keuzehulp?
Met een keuzehulp kunt u snel en eenvoudig informatie over uzelf en uw
wensen op een rijtje zetten. De keuzehulp helpt bij de voorbereiding van het
gesprek met uw arts over welke behandeling het beste bij u past. Dit is onder
andere afhankelijk van de risico’s en bijwerkingen van de behandelingen, uw
leefstijl en omstandigheden, uw beroep en uw wensen.
Bij het invullen van de keuzehulp is het belangrijk dat u uw arts zo goed en
eerlijk mogelijk informeert over uw gezondheid, klachten en wensen. Vervolgens kunt u uw antwoorden van de keuzehulp bespreken en samen met uw arts
beslissen welke behandeling het beste bij u past.
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Hoe vul ik de keuzehulp in?
U vult de keuzehulp in op de computer of tablet. Ga hiervoor naar het internet:
•	typ www.keuzehulp.info/nwz/login in op de adresbalk
•	druk op ‘Enter’
•	vervolgens wordt op de inlogpagina van de keuzehulp gevraagd naar een
pincode. Deze vindt u op de sticker op de voorkant van de folder. Vul deze
pincode in
•	maak vervolgens een account aan. Er wordt om uw patiëntnummer gevraagd.
Voor onze voorbereiding van het spreekuur is het handig dat u dit invult.
Uw patiëntnummer vindt u op uw afsprakenkaart of via het patiëntportaal
www.nwz.nl/mijnnoordwest
Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u beginnen met het invullen van
de keuzehulp. Volg hiervoor de instructies op het scherm.

Uiterlijk 1 dag voor uw afspraak op de polikliniek moet u de keuzehulp invullen.

Wat gebeurt er met de ingevulde keuzehulp?
Als u klaar bent, krijgt u een samenvatting van uw antwoorden. U kunt deze
samenvatting afdrukken, opslaan of naar uzelf mailen. Op die manier kunt u de
inhoud met vrienden, familie en eventueel uw huisarts bespreken. De samenvatting wordt ook automatisch naar uw arts gestuurd en opgeslagen in uw
patiëntendossier. Tijdens het volgende bezoek bespreekt de arts de ingevulde
keuzehulp met u. U maakt dan samen een keuze voor de behandeling die het
beste bij u past.

Vragen aan ons
Afhankelijk van het specialisme waar u onder behandeling bent, kunt u met
vragen contact opnemen met de betreffende polikliniek. Contactgegevens
van de polikliniek vindt u in de bevestigingsbrief, het afsprakenkaartje of op
www.nwz.nl. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.
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Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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