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Aan elke behandeling zitten voor- en nadelen. Welke voor u het beste is, hangt af van uw 

persoonlijke situatie. Om u en uw zorgverlener te helpen met het kiezen van de voor u beste 

behandeling, kunt u gebruik maken van de persoonlijke online keuzehulp van zorgkeuzelab.

Hiervoor logt u in met een van te voren aangemaakte inlogcode en vult u vervolgens de vragen 

van de keuzehulp in.

Wat is een keuzehulp?
Een keuzehulp zet informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke manier op een rij. De 
keuzehulp geeft:
• meer informatie over de verschillende nierfunctie vervangende behandelingen
• de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen per behandeling
• uw persoonlijke voorkeuren

Waarom een keuzehulp?
Ieder persoon is uniek. We vinden het belangrijk dat u samen met uw zorgverlener kunt beslissen 
welke behandeling het beste bij u past. Door de keuzehulp in te vullen krijgen u en uw zorgverlener 
meer inzicht in uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Dit zorgt ervoor dat u beter geïnformeerd 
bent en samen met uw zorgverlener een behandeling kunt kiezen die het beste bij u past. 
Daarnaast kunt u alle informatie nog eens rustig nalezen en eventueel bespreken met uw naasten.

Hoe werkt het keuzehulpmiddel van zorgkeuzelab? 
1. ga naar: nierfalen.keuzehulp.nl
2. u kiest bovenin de menubalk op inloggen en dan op inlogcode aanmaken

Stappen invullen
Een keuzehulpmiddel bestaat uit een aantal stappen. Elke stap bestaat uit een aantal vragen. Als u 
alle stappen heeft ingevuld, ontvangt u een samenvatting van uw antwoorden. 

Keuzehulp nierfalen
nierfunctievervangende behandeling 
Welke behandeling past het beste bij mij?

https://nierfalen.keuzehulp.nl/inloggen
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Wanneer moet ik de keuzehulp invullen?
U kunt in uw eigen tempo de keuzehulpmiddel invullen. Vaak zijn het teveel stappen om in een 
keer in te vullen. Neem de tijd om alles in te vullen. U kunt eventueel uw naasten vragen u erbij te 
ondersteunen.

Keuzehulp ingevuld
Als u de keuzehulp heeft ingevuld, dan kunt u de samenvatting: 
• uitprinten en meenemen. U geeft uw samenvatting aan de polikliniekmedewerker, die ervoor 

zorgt dat de samenvatting in uw medisch dossier wordt verwerkt of 
• mailen naar polikliniek.nefrologie@nwz.nl  
U kunt de samenvatting tijdens uw polikliniekbezoek dan nabespreken met uw zorgverleners.
Uiteindelijk is de keuzehulpmiddel een ondersteuning die u kan helpen om de voor u juiste keuze 
te maken.

Bent u nog niet zo ver dat u de samenvatting klaar heeft, dan bespreekt de verpleegkundige hoever 
u bent met het invullen van het keuzehulpmiddel.

Uw vragen
Heeft u vragen over het keuzehulpmiddel:
• stel ze aan uw nierfalenverpleegkundige tijdens uw polikliniekbezoek of 
• neem contact op met de polikliniek interne geneeskunde. Dat kan van maandag tot en met 

vrijdag tussen 08:30 en 16:00 uur: 
      - locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 3320
      - locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6343
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