
Aandoening Keuzesituatie Type ontwikkelaar publiek beschikbaar? (link) laatst 

bijgewerkt

Anticonceptie en 

gezinsvorming

keuzehulp NPV https://npvzorg.nl/keuzehulp-

anticonceptie/

11-4-2019

Anticonceptie keuzehulp Rutgers https://anticonceptievoorjou.nl/ 2-9-2019

Anticonceptie Natuurlijke methoden: 

mannen of 

vrouwencondoom /  

pessarium - diafragma 

/  periodieke 

onthouding / Lactatie-

amenorroemethode / 

Coïtus interruptus / 

persona / sterillisatie 

man / sterillisatie 

vrouw    Kunsdtmatige 

methoden: 2de 

generatiepil / 3de - 4de 

generatiepil / vaginale 

ring / 

anticonceptiepleister / 

minipil / prikpil / 

implantatiestaafje /  

hormoonspiraal / 

koperspiraal

keuzehulp Bureau 

Studentenartsen

https://www.keuzehulpanticonceptie.nl/

keuzehulp-anticonceptie/

6-3-2020

Anticonceptie: algemeen keuzekaart Thuisarts als hij klaar is via Thuisarts.nl 6-3-2020

Anticonceptie: zonder 

hormonen

keuzekaart Thuisarts als hij klaar is via Thuisarts.nl

Anticonceptie na de bevalling keuzekaart Thuisarts als hij klaar is via Thuisarts.nl

Bevalling: na eerdere 

keizersnede

vaginale bevalling / 

geplande keizersnede

keuzehulp AMC https://www.amc.nl/web/keuzehulpen/

keuzehulp/bevallen-na-een-eerdere-

keizersnede-keuzehulp.htm

29-4-2019

Bevalling: na eerdere 

keizersnede

vaginale bevalling / 

geplande keizersnede

keuzehulp NVOG https://www.degynaecoloog.nl/wp-

content/uploads/2017/12/Keuzehulp-

Bevallen-na-een-keizersnede.pdf

6-3-2020
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Bevalling: na eerdere 

keizersnede

vaginale bevalling / 

geplande keizersnede

keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/bevallin

gnasectio/intro

Bevalling: pijnbestrijding keuzehulp Patient+ 6-3-2020

Bevalling: pijnbestrijding continue 

ondersteuning / staan 

of bewegen tijdens 

weeën / warmbad of 

douche / massage / 

ontspanningsoefeninge

n / TENS / steriele 

waterinjecties / overig 

(accupunctuur/hypnos

e/acupressuur/biofeed

back) / ruggenprik / 

Pethidine injectie / 

Remifentanil infuus / 

lachgas

keuzehulp Thuisarts https://keuzehulpen.thuisarts.nl/pijn-bij-

de-bevalling

Bevalling: uw kind ligt in een 

stuit

vaginale stuitbevalling / 

geplande keizersnede

consultkaart KIMS www.consultkaart.nl 19-11-2018

Bevalling: uw kind ligt in een 

stuit

vaginale bevalling / 

geplande keizersnede

keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/baringst

uit/intro

Bevalling: uw kind ligt in een 

stuit: versie

versie / niets doen keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/versie/i

ntro

Endometriose: 

vruchtbaarheidsbehoud

wel of geen 

vruchtbaarheidsbehou

d En eicellen invriezen, 

of embryo's invriezen

keuzehulp AUMC 

(Argumentenfabriek)

https://www.keuzehulp-

vruchtbaarheidsbehoud-

endometriose.nl/

10-4-2019

GBS bacterie bij bevalling wel of geen antibiotica 

gebruiken

consultkaart KIMS www.consultkaart.nl 27-6-2019
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Genetisch testen: wel of niet? een erfelijke 

aandoening in de 

familie: wel of geen 

DNA-onderzoek om te 

kijken of je zelf ook de 

aanleg hebt?

keuzehulp Erfocentrum, NPV en 

VSOP

https://www.keuzehulp-dna-

onderzoek.nl/

IVF afwachten of IVF-

behandeling

keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/ivf/intr

o

19-11-2018

IVF Eén of twee embryo's 

terugplaatsen

keuzehulp Radboud UMC ?

kanker: 

vruchtbaarheidsbehoud

wel of geen 

vruchtbaarheidsbehou

d. En eicellen invriezen, 

embryo's invriezen, 

eierstokweefsel 

invriezen, of eierstok 

verplaatsen

keuzehulp Vumc 

(Argumentenfabriek)

https://www.keuzehulp-

vruchtbaarheidsbehoud-kanker.nl/

10-4-2019

Miskraam afwachten, medicijnen 

om miskraam op  gang 

te brengen, of 

curretage

keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/miskraa

m/intro

19-11-2018

Premature stuitbevalling consultkaart 19-11-2018

Prenataal testen wel of geen NIPT, 

vlokkentest, 

vruchtwaterpunctie

keuzehulp Patient+ https://www.keuzehulp.info/pp/pnt/intr

o

19-11-2018

prenataal testen: 20 weken 

echo

wel of geen 20 weken 

echo

keuzehulp NPV https://npvzorg.nl/keuzehulp-20-

wekenecho/

22-5-2019

prenataal testen: 20 weken 

echo

wel of geen 20 weken 

echo

keuzehulp RIVM https://www.onderzoekvanmijnongebor

enkind.nl/20-wekenecho

prenataal testen: NIPT wel of geen NIPT keuzehulp RIVM https://www.onderzoekvanmijnongebor

enkind.nl/screening-op-down-edwards-

en-patausyndroomPTSS (bevallingsgerelateerd) consultkaart 24-7-2020
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Roken: stoppen met ondersteuning door 

huisarts/POH, 

ondersteuning via 

telefoon/internet, 

intensieve begeleiding, 

nicotine vervangend 

middel, of medicijnen

keuzetabel Thuisarts https://www.thuisarts.nl/sites/default/fi

les/Keuzetabel%20Stoppen%20met%20r

oken%202018.pdf

Transmannen: 

vruchtbaarheidsbehoud

wel of geen 

vruchtbaarheidsbehou

d En eicellen invriezen, 

embryo's invriezen, of 

eierstokweefsel 

invriezen

keuzehulp AUMC 

(Argumentenfabriek)

https://www.keuzehulp-

vruchtbaarheidsbehoud-

transmannen.nl/

10-4-2019

Vroeggeboorte: extreme actieve opvang of op 

comfort gerichte zorg

keuzehulp Patient+ https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/ 8-11-2019

Vroeggeboorte: preventie 

recidief

consultkaart KIMS 22-5-2019

vruchtbaarheid na kanker keuzehulp Patient+ 7-3-2019
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