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Keuzehulp
idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

Uit onderzoek blijkt dat u Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) heeft. Er
zijn verschillende behandelingen mogelijk en aan iedere behandeling
zitten voor- en nadelen. Welke behandeling voor u het beste is, hangt af
van uw persoonlijke situatie en van wat u belangrijk vindt.
Om u te helpen met kiezen van een behandeling, maken we gebruik van een online
keuzehulp. In de keuzehulp leest u meer over IPF, de verschillende behandelmogelijkheden
en de bijbehorende voor- en nadelen per behandeling.
Samen met uw arts beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Waarom een keuzehulp?
In een keuzehulp staat alle informatie duidelijk op een rij. De keuzehulp is thuis op uw
computer of tablet te bekijken. Op die manier kunt u de inhoud ook met uw vrienden, familie
en eventueel uw huisarts bespreken. Hierdoor kunt u zich goed voorbereiden op het
volgende gesprek met uw arts om samen te bespreken wat voor u de beste behandeling is.

Waar vind ik de keuzehulp?
U vult de keuzehulp thuis op uw computer of tablet in.
 De link naar de keuzehulp is: www.keuzehulp.info/login
 Typ deze link in de internetadresbalk en druk op ‘Enter’
 Vul uw inlogcode in. Deze persoonlijke unieke inlogcode vindt u aan de voorkant van
deze flyer.
 Hierna volgt u de stappen op het scherm en begint u met het invullen van de keuzehulp.

Hoe werkt het?
U volgt stapsgewijs de keuzehulp. Als u helemaal klaar bent, krijgt u een samenvatting van
de belangrijkste punten en uw antwoorden. Ook uw arts kan deze samenvatting inzien. De
samenvatting bespreekt u vervolgens met uw arts om samen een keuze te maken voor een
behandeling die het beste bij u past.
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