
 ` Welke soort kanker heb ik? 

 ` Waar zit de kanker precies?

 ` Hoe groot is de tumor? 

 ` Is de kanker uitgezaaid?

 ` Kunt u iets zeggen over  
de vooruitzichten?

 ` Krijg ik nog andere onderzoeken? 

 ` En wat is het doel van  
deze onderzoeken?

 ` Welke behandelingen zijn  
er mogelijk? 

 ` Wat is het doel van  
deze behandelingen?

 ` Kan ik kiezen uit verschillende 
behandelingen?

 ` Als ik kan kiezen, wanneer moet 
ik dan een keuze maken?

 ` Ik heb een kinderwens. Is er een 
behandeling mogelijk waarmee 
ik vruchtbaar blijf?

 ` Ik heb ook last van andere 
ziektes [vul zelf aan] 
............................................... 
............................................... 
Heeft de behandeling van 
kanker hier invloed op?

 ` Bieden andere ziekenhuizen nog 
andere behandelingen aan?

 ` Wat gebeurt er als ik geen 
behandeling wil?

Onderzoeken  

en diagnose

Welke behandeling 

kan ik krijgen?

Vragen
voor je arts

Met deze vragenlijst kun je het gesprek met je arts voorbereiden.  
Tip: print de lijst en kruis de belangrijkste vragen aan. 

We zijn er voor je.



 ` Hoe groot is de kans dat de 
behandeling aanslaat?

 ` Wat gebeurt er als de 
behandeling niet aanslaat?

 ` Zijn er dan nog andere 
behandelingen mogelijk? 

 ` Kunt u iets zeggen over  
de vooruitzichten?

Wat kan ik verwachten 

van de behandeling?

 ` Wanneer begint de behandeling?

 ` Hoelang duurt de behandeling?

 ` Kan ik een vast aanspreekpunt 
of casemanager krijgen?

 ` Wat kan ik zelf doen om tijdens 
de behandeling zo fit mogelijk 
te blijven? 

 ` Wat betekent de behandeling 
voor mijn dagelijks leven? Kan ik 
blijven werken, is er mantelzorg 
of thuiszorg nodig?

Praktische zaken

 ` Welke bijwerkingen kan ik 
krijgen door de behandeling?

 ` Bij welke bijwerkingen moet ik 
contact opnemen? En met wie?

 ` Wat kan ik zelf doen om 
bijwerkingen te verminderen?

 ` Kan ik aanvullende zorg of 
hulp krijgen om beter met de 
bijwerkingen om te gaan?

Bijwerkingen tijdens 

en kort na  

de behandeling

 ` Welke gevolgen op lange 
termijn kan ik krijgen door de 
behandeling? 

 ` Gaan deze gevolgen nog over?

 ` Kan ik na de behandeling nog 
[vul zelf aan met je hobby of wens] 
............................................... 
............................................... 
..............................................?

Gevolgen van de 

behandeling op  

lange termijn

 ` Behandelt dit ziekenhuis vaak 
mensen met de soort kanker die 
ik heb?

 ` Zijn er specifieke ziekenhuizen 
voor deze soort kanker? Kan ik 
een verwijzing krijgen? 

 ` Stel dat ik een second opinion 
wil. Wilt u daaraan meewerken?

Het ziekenhuis 

We zijn er voor je.


