Samen beslissen bij een ICD
De beslissing om een ICD te implanteren of te vervangen neem je als patiënt
niet zomaar even. Elke optie heeft voor- en nadelen. De keuzehulp helpt u om
samen met uw specialist te beslissen wat het beste bij ú past.

Waarom een keuzehulp?

Voor wie is de keuzehulp?

Na het doorlopen van de keuzehulp:

Deze keuzehulp is voor patiënten die in aanmerking
komen voor het plaatsen of vervangen van een ICD.

weet u meer over uw mogelijkheden
en wat u van een Implanteerbare
Cardioverter Deﬁbrillator (ICD) kunt
verwachten
heeft u uw persoonlijke voorkeuren
en afwegingen op een rij gezet
hebben uw specialist en uw naasten
beter inzicht in wat u belangrijk vindt
kunt u samen met uw specialist een
keuze maken die het beste bij u past

Wat is uw situatie?
Uw situatie
Ik heb geen ICD
Ik krijg een CRT
Ik heb een ICD
Ik heb een CRT met ICD

Uw keuze
Wel of geen ICD?
CRT met of zonder ICD?
ICD wisselen of niet?
ICD erbij houden of niet?

In welke groep zit u?
Primaire preventie
Ik heb geen levensbedreigende ritmestoornis gehad
Secundaire preventie
Ik heb wel een levensbedreigende ritmestoornis gehad

Weet u niet zeker wat past bij uw situatie?
Vraag het aan uw specialist of verpleegkundige.

Hoe werkt de keuzehulp?
1

Inlogcode aanmaken

2

3

Keuzehulp doorlopen

Samen kiezen

Bespreek met uw specialist of de keuzehulp

Lees de informatie in de online

Bespreek de samenvatting met

past bij uw situatie. Maak een inlogcode aan

keuzehulp en zet uw afwegingen
ICD keuzehulp

uw specialist. Maak samen de

op: https://icd.keuzehulp.nl/inlogcode

op een rij. Zo gaat u goed voorbereid

keuze die het best bij ú past.

Uw samenvatting

naar uw vervolgafspraak.
Dit is de samenvatting van uw situatie en voorkeur. Neem dit mee naar het volgende gesprek met uw
cardioloog. Samen maakt u de keuze die het beste bij ú past.

Mijn situatie

Mijn conditie

Ik heb een ICD
Ik kan deze laten wisselen of niet

Kunt u meer dan 30 minuten wandelen?

Ja

Primaire preventiegroep
Geen levensbedreigende hartritmestoornis
gehad

Kleedt u zich aan- en uit zonder hulp?

Ja

Doet u zelf boodschappen?

Ja

Heeft u geheugenklachten?

Nee

Mijn voorkeur
ICD wel wisselen

ICD niet wisselen

Ik wil zo lang mogelijk leven, ook al
kan het zwaarder zijn

U leest in de keuzehulp over uw diagnose en behandelopties

Ik wil een ICD, ook als deze nooit
therapie geeft

Ik wil geen ICD als de kans groot is
dat deze nooit therapie geeft

Ik ben niet bang om een schok te
krijgen

Ik ben bang om een schok te
krijgen

Ik kan leven met de mogelijke
complicaties en eventuele

Mijn vragen

“In de keuzehulp vind je goede documentatie
over hoe alles werkt en niet werkt. Je kunt zelf
kijken naar de voor- en nadelen en daarna zelf
bepalen wat je wil. Met de samenvatting kan je
beter je verhaal doen bij de dokter dan dat je
het allemaal mondeling toelicht.”
- ICD drager, 70 jaar

Ik wil geen kans op extra
complicaties

hersteloperatiemet uw afwegingen en voorkeuren
De samenvatting
Toelichting

Ervaringen met de keuzehulp

Ik accepteer de kans dat ik
plotseling kom te overlijden

Ook al heeft de ICD de afgelopen jaren nog niet ingegrepen, geeft het me
een gerust gevoel dat ik 'voor het geval dat' toch beschermd ben.
Kunt u een inschatting geven hoeveel kans er is dat bij mij de ICD nodig
zal zijn?

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het aanmaken
van een inlogcode of inloggen op de
keuzehulp? Laat het mij weten.
Annette van den Berg
Feedback & support coördinator
support@zorgkeuzelab.nl
06 5055 3300

Over de ICD keuzehulp

Informatie voor uw specialist

De ICD keuzehulp is een initiatief van de NVVC en

Heeft u vragen of suggesties over de medische inhoud

ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een

of wilt u de keuzehulp gebruiken in uw ziekenhuis?

team van cardiologen, patiëntenvereniging Stichting ICD

Neem contact op met:

dragers Nederland (STIN) en een expert- en patiëntpanel.
ir. Regina The
De werkgroep, onder leiding van dr. Lieselot van Erven,
cardioloog bij het LUMC, is verantwoordelijk voor de
medische inhoud.

Algemeen directeur
regina@zorgkeuzelab.nl
06 2422 0053

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op
actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse
richtlijn, opgesteld door de NVVC. De inhoud wordt
continu up-to-date gehouden.
Zie ook: https://icd.keuzehulp.nl/over-keuzehulp
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