
Keuzekaarten(-in-beeld): verspreiding en gebruik
Hoe een keuzekaart of keuzekaart-in-beeld* ontwikkeld moet worden vindt u hier.

Projectaanvraag richtlijn + Thuisartsinformatie + keuzekaart Actie door wie: 

 �Bij het aanvragen van een richtlijnproject / prioriteren van richtlijnmodules: begroot 
gelijk mee indien er een bijbehorende keuzekaart ontwikkeld of geüpdatet moet  
worden. Beide producten kunnen dan na elkaar ontwikkeld worden zodat de  
keuzekaart goed aansluit bij de nieuwe richtlijn(modules) en Thuisartsteksten.
 �Benoem in het implementatieplan van de richtlijn dat ook de keuzekaart  
geïmplementeerd moet worden en verwijs naar dit stroomschema.
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Richtlijnwerkgroep

Voorbereidingen voor Disseminatie & Gebruik Actie door wie:

 �Ontwikkel een kort plan bij de keuzekaart voor disseminatie. Gebruik daarbij deze 
infographic.
 �Denk als BO en PO vast na over onderstaande punten zodat ten tijde van publicatie er 
al een nieuwsbericht/strategie klaar ligt.

Keuzekaartwerkgroep

BO’s en PO’s

Richtlijnendatabase.nl Actie door wie:

 � Stem af dat er op de startpagina van de richtlijn een update komt over de keuzekaart 
(de te verwachten datum van publicatie van de keuzekaart).

Keuzekaartwerkgroep

Intern bij BO’s en PO’s Actie door wie:

 � Informeer interne afdelingen van de BO en PO over de keuzekaart (bijvoorbeeld 
afdeling voorlichting en informatietelefoon van de PO, sociale media redactie). Geef 
informatie over de doelgroep van de keuzekaart en hoe te gebruiken. 
 �Maak een communicatieplan voor de komende 2 jaar. Hou er rekening mee dat een 
gebruiker de informatie ± 7x gezien moet hebben voordat de boodschap geadop-
teerd wordt. Na een eerste periode van introductie is vervolgens opnieuw aandacht 
nodig. Maak gebruik van verschillende media, vormen en boodschappen.

BO’s en PO’s

BO’s en PO’s

Online / social media Actie door wie:

 �Publiceer de link van het bronbestand van de keuzekaart op de websites van de PO’s 
en BO’s (zie hier: www.thuisarts.nl/keuzekaart)
 � Stel een bericht op over de keuzekaart om te publiceren op social media (zoals Linke-
dIn en Twitter). 

BO’s en PO’s

BO’s en PO’s

Redactioneel Actie door wie:

 �Bekijk welk vakblad relevant is en vraag of er mogelijkheid is om kort de keuzekaart 
onder de aandacht te brengen. 
 �Neem een kort bericht over de keuzekaart op in de nieuwsbrief (of via een e-mailser-
vice) die naar de leden van de BO’s en PO’s wordt gestuurd.
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Nieuwsberichten / persberichten Actie door wie:

 �Plaats een nieuwsbericht over de publicatie van de keuzekaart op de website van de 
BO’s en PO’s.  

BO’s en PO’s

Promotie tijdens ledendagen Actie door wie:

 �Toon de animatievideo en keuzekaart tijdens ledendagen (in pauze of als onderdeel 
van het programma) van BO’s en PO’s. 

BO’s en PO’s

Op de werkvloer Actie door wie:

 �Gebruik het stappenplan om met de keuzekaart aan de slag te gaan. 
 �Bestel de keuzekaart als scheurblok (alleen mogelijk voor de reguliere keuzekaart).
 �Gebruik de handleiding voor het juiste gebruik van de keuzekaart-in-beeld.
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*Overal waar keuzekaart staat wordt zowel 
keuzekaart als keuzekaart-in-beeld bedoeld

**  BO: beroepsorganisatie 
PO: patiëntenorganisatie

https://demedischspecialist.nl/themas/thema/samen-beslissen-0/keuzekaart
www.thuisarts.nl/keuzekaart
https://www.youtube.com/watch?v=MyPSUeaoyNc
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-11/stappenplan_keuzekaart_en_keuzekaart_in_beeld.pdf
https://fd10.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/prijsopgaaf_scheurblokken_keuzekaarten/?get=2&sidn=e8763580f2c743b2bb02abe4c94a730b
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-07/handleiding_keuzekaart_in_beeld.pdf

