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Checklist voor uw doktersbezoek

Neem een vertrouwd persoon mee, twee onthouden meer dan één.
Kijk thuis vast welke vragen u beantwoord wilt zien en neem deze lijst mee om af te vinken en te noteren. Voeg eventueel eigen vragen toe!
Vragen voor arts
Waarom adviseert u deze behandeling i.p.v. andere keuzes?
Hoe lang en hoe vaak heeft men deze ingreep al uitgevoerd, en
met welke regelmaat? Wat zijn de ervaringen?
Door welk team wordt de behandeling uitgevoerd? Kan ik kennis
maken met het team voor de operatie?
Zijn er bijwerkingen aan deze behandeling? Hoe vaak komen
deze voor?
Welke ervaringen heeft u met betrekking tot deze bijwerkingen
met andere patiënten bij deze behandeling?
Verwacht u veranderingen of verbeteringen van mijn (gehoor,
balans, gevoelloosheid) klachten?
Welke operatieweg kiest u en waarom?
Wordt de tumor geheel verwijderd of blijft er nog iets zitten?
Waarom?
Hoe vaak wordt de gezichtszenuw in welke mate aangetast? Hoe
vaak is dit blijvend? Hoe regelmatig dient er een ingreep plaats te
vinden om deze te herstellen?

Antwoorden

Vragen voor arts

Antwoorden

Hoe regelmatig komen complicaties voor zoals bv. bloedingen,
hersenvocht problemen, infecties, e.d.? Hoe loopt dit dan af?
Bij hoeveel patiënten werd er na behandeling toch wederom groei
geconstateerd? Wat zijn dan vervolgens de opties?
Zal ik pijn hebben? Is deze makkelijk te bestrijden?
Heb ik nabehandeling nodig?

Hoe vaak moet ik bestraald worden?
Waarom kiest u voor een éénmalige bestraling versus een
behandeling met meerdere bestralingen? (of vice versa)
Verwacht u dat de tumor zal zwellen na bestraling?
Hoe lang dien ik in het ziekenhuis te blijven na operatie/
bestraling?
Kan ik na een behandeling direct weer alles doen of dien ik met
bepaalde zaken rekening te houden? (sport, werk, autorijden, etc)
Hoe lang bedraagt in mijn geval naar alle waarschijnlijkheid de
herstelperiode?
Hoe vaak en met welke regelmaat dien ik na behandeling MRI's te
laten maken? Wordt ik hiervoor opgeroepen of dien ik dit zelf te
regelen? Kan ik de MRI's ook bij mij in de buurt laten verrichten
en deze op laten sturen?
Hoe gaat het verder na de behandeling? Controles?
Waar kan ik na de behandeling (of na dit consult) met mijn vragen
of klachten terecht?

Voelt u zich prettig bij deze arts, dit team? Luisteren ze naar u en heeft U het idee dat men onbevooroordeeld antwoorden
geeft op uw vragen?

