‘3 goede vragen’
Welke behandeling of onderzoek het
beste bij u past, hangt af van de risico’s en
bijwerkingen, uw leefstijl, omstandig
heden, beroep en wensen. Door het stel
len van ‘3 goede vragen’ kunt u deze
zaken met uw arts op een rijtje zetten.
Samen kunt u dan beslissen welk onder
zoek of welke behandeling het beste bij u
past. U maakt zo een goed geïnformeerde
keuze, dat maakt de kans van slagen van
de behandeling groter. De ‘3 goede
vragen’ zijn ontwikkeld door Patiënten
federatie NPCF en de Federatie Medisch
Specialisten. CZ steunt het initiatief.
Zie www.3goedevragen.nl.

Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen
van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? Deze
vragen helpen bij ziekte een goed geïnformeerde keuze te maken
en vergroten de kans op de meest passende behandeling. Dat
ontdekte Jannie Oskam (62 jaar) toen ze zelf patiënt werd.

veel patiënten goed. “Als je kanker krijgt,
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denken over je behandeling oefen je
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