
Kies gerust
Een weloverwogen 
keuze geeft rust

‘Elke dag is er één, maar 

kwaliteit is voorwaarde’  

“Al tijden maak ik mij druk over het fenomeen dat ik ‘de 

oncologische fuik’ ben gaan noemen. Patiënten worden vaak 

veel te snel en onvolledig voorgelicht in een oncologisch 

behandelcircuit (kankerbehandeling) getrokken, waar 

vervolgens geen weg meer uit terug is. Vaak gaat dat 

gepaard met een ernstige aantasting van de kwaliteit van 

leven. En er is geen enkele reden om niet goed de tijd te 

nemen en te zorgen dat de patiënt weloverwogen al dan 

niet een traject in gaat.” 

Hans van den Bosch († 2014), huisarts en kankerpatiënt, 

Medisch Contact, nr. 26, 26 juni 2014 

 

omdat ik de tijd wil nemen me 
goed voor te bereiden op wat 
er komen gaat.

Kies gerust

Contact

Levenmetkanker

Postbus 8152

3503 RD Utrecht

T 030 - 291 60 90

E secretariaat@levenmetkanker-beweging.nl

W Levenmetkanker-beweging.nl

Bereikbaar tijdens kantooruren.

Twitter: Twitter.com/levenmetkanker_

Facebook: Levenmetkanker

Bezoekadres

Piet van Dommelenhuis

Churchilllaan 11 (4e etage)

3527 GV Utrecht

Is het ziekenhuis waar de diagnose is gesteld ook het 

meest geschikte ziekenhuis voor de behandeling? 

Kies het ziekenhuis dat bij jou past en raadpleeg een 

van onderstaande online kieswijzers. 

kanker.nl/kiesgerust
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TIME-OUT gesprek 
bij de huisarts



Tijd en ruimte om te kiezen
Als u net te horen hebt gekregen, dat u kanker hebt en de voorgestelde  
behandeling niet meer gericht is op genezing, staat uw leven op zijn kop. Het 
is begrijpelijk dat u het op zo’n moment heel moeilijk vindt bewust keuzes te 
maken. Maar het is dan juist belangrijk dat wel te doen. Op zo’n moment kunt 
u een Time-out gesprek voeren met uw huisarts. De huisarts kan u helpen met 
het nemen van beslissingen die u misschien anders alleen of overhaast neemt.

Diagnose kanker: wat nu?
En dan zit u thuis op de bank en denkt u na over wat u allemaal gehoord heeft. 
Mogelijk heeft u nog (veel) vragen. Er zijn misschien al vervolgonderzoeken of 
behandelafspraken gepland. Fijn dat alles zo snel en goed geregeld is, toch? 
Of had u liever wat tijd gehad om er over na te denken en uit te zoeken welke 
(andere) behandelmogelijkheden er zijn? De meeste beslissingen hoeft u niet 
onmiddelijk te nemen.

U hoeft het niet alleen te doen. Ga in gesprek met een vertrouwenspersoon, 
bijvoorbeeld uw huisarts. Hij kan u en uw omgeving helpen tot de juiste keuzes 
te komen. Is het voor u duidelijk:

• wat uw behandelmogelijkheden zijn?
• wat de mogelijke voordelen en risico’s van deze 
 behandelmogelijkheden zijn?
• wat de kansen zijn voor u op deze 
 voordelen en risico’s?
• dat alleen symptoombestrijding ook
 een mogelijke keuze is.
• wat u verwacht van uw behandelaar 
 en van uw huisarts?
• welke ondersteuning u nodig heeft 
 (informatie, keuzehulpen, begeleiding)?

Het belangrijkste doel van het Time-out gesprek met uw huisarts is om samen 
te kijken naar wat voor u belangrijk is in deze fase van uw leven, en wat dit 
voor consequenties ten aanzien van de behandeling met zich meebrengt.  
Samen met uw huisarts staat u hier bij stil, het time-out gesprek is een  
moment van bezinning. Hierdoor bent u beter voorbereid op het gesprek over 
de gezamelijke besluitvorming met uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Kiezen, hoe doet u dat?
Voor een bewuste keuze heeft u betrouwbare informatie nodig. Samen met uw 
huisarts kunt u nagaan welke informatie u nog nodig heeft om tot een goede 
behandelkeuze te komen. Voor betrouwbare informatie kunt u ook terecht op 
de website www.kanker/kiesgerust:

• Tips voor een goed gesprek 
 met je arts (toegespitst op 
 diverse typen kanker)
• ‘Checklist voor mensen 
 geraakt door kanker’
 

Pilot ‘Time-out gesprek bij de huisarts’
De pilot ‘Time-out gesprek bij de huisarts’ in de regio helmond is een  
initiatief van Quartz, transmuraal centrum in samenwerking met RHV, Elkerliek  
ziekenhuis. Voor deze pilot worden patiënten met longkanker stadium IV en 
patiënten met kanker van het maag-darmkanaal benaderd voor een time-out 
gesprek bij de huisarts. Na afloop van het gesprek wordt u gevraagd uw mening 
te geven met een korte vragenlijst. Dit kan digitaal via de website van Quartz 
www.quartztransmuraal.nl/timeout.

Tijd en ruimte om te kiezen  

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen, 

staat je leven op zijn kop. Je eerste reactie 

is dat je zo snel mogelijk wilt genezen. Je 

wilt daarom graag meteen starten met een 

behandeling. Het is begrijpelijk dat je het, 

op zo’n moment, heel moeilijk vindt bewust 

keuzes te maken, terwijl het juist belangrijk 

is dat wel te doen. Wij raden je op zo’n 

moment een Kiesgerust-gesprek aan.

 

Zo’n gesprek kun je voeren met je huisarts of 

een andere hulpverlener. Hij kan je helpen met 

het nemen van beslissingen die je misschien 

anders alleen of overhaast neemt.

 

Diagnose kanker: wat nu? 

En dat zit je thuis op de bank. Je hebt net gehoord dat je 

kanker hebt en er zijn misschien al vervolgonderzoeken of 

behandelafspraken gepland. Fijn dat alles zo snel en goed 

geregeld is, toch? Of had je liever wat tijd gehad om er over 

na te denken en uit te zoeken welke (andere) behandel-

mogelijkheden er zijn? De meeste beslissingen hoef je niet 

onmiddellijk te nemen. 

Je hoeft het niet alleen te doen. Ga in gesprek met een 

vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je huisarts of oncologie-

verpleegkundige. Hij kan jou en je omgeving helpen tot de 

juiste keuzes te komen. Besef je de gevolgen van de voor-

geschreven behandeling? Is het ziekenhuis waar de diagnose 

is gesteld het meest geschikte ziekenhuis? Heb je vertrouwen 

in de specialist? Heb je ondersteuning nodig thuis?

omdat ik gebruik maak 
van de ervaringen van 
patiënten zoals jij.

Kies gerust

Kiezen, hoe doe je dat?  

Voor een bewuste keuze heb je betrouwbare informatie 

nodig. Levenmetkanker, een samenwerkingsverband van 

20 kankerpatiëntenorganisaties, biedt de helpende hand.

• Kies het ziekenhuis dat voldoet aan de minimale 

 voorwaarden voor goede kankerzorg met behulp van 

 de patiëntenwijzers.

• Stel je eigen checklist samen met ‘B-Bewust’, voor 

 borstkankerpatiënten (Borstkankervereniging 

 Nederland).

• Bereid je voor met tips voor een goed gesprek met 

 je arts of verpleegkundige (toegespitst op diverse 

 typen kanker).

• Bekijk de ‘Wegwijzer voor vrouwen met gynaecologische 

 kanker’ (Olijf ).

• Download het geheugensteuntje voor patiënten met 

 bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie  

 (Stichting Hematon).

• Raadpleeg de ‘Checklist voor mensen geraakt door 

 kanker’ (Levenmetkanker).

Je kunt deze en andere hulpmiddelen vinden op kanker.nl/kiesgerust.

omdat ik als huisarts samen 
met jou een timeout neem 
om de juiste keuzes te maken.

Kies gerust

Time-out
omdat ik gebruik maak van
de ervaringen van patiënten 
zoals u.

Tijd en ruimte om te kiezen  

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen, 

staat je leven op zijn kop. Je eerste reactie 

is dat je zo snel mogelijk wilt genezen. Je 

wilt daarom graag meteen starten met een 

behandeling. Het is begrijpelijk dat je het, 

op zo’n moment, heel moeilijk vindt bewust 

keuzes te maken, terwijl het juist belangrijk 

is dat wel te doen. Wij raden je op zo’n 

moment een Kiesgerust-gesprek aan.

 

Zo’n gesprek kun je voeren met je huisarts of 

een andere hulpverlener. Hij kan je helpen met 

het nemen van beslissingen die je misschien 

anders alleen of overhaast neemt.

 

Diagnose kanker: wat nu? 

En dat zit je thuis op de bank. Je hebt net gehoord dat je 

kanker hebt en er zijn misschien al vervolgonderzoeken of 

behandelafspraken gepland. Fijn dat alles zo snel en goed 

geregeld is, toch? Of had je liever wat tijd gehad om er over 

na te denken en uit te zoeken welke (andere) behandel-

mogelijkheden er zijn? De meeste beslissingen hoef je niet 

onmiddellijk te nemen. 

Je hoeft het niet alleen te doen. Ga in gesprek met een 

vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je huisarts of oncologie-

verpleegkundige. Hij kan jou en je omgeving helpen tot de 

juiste keuzes te komen. Besef je de gevolgen van de voor-

geschreven behandeling? Is het ziekenhuis waar de diagnose 

is gesteld het meest geschikte ziekenhuis? Heb je vertrouwen 

in de specialist? Heb je ondersteuning nodig thuis?

omdat ik gebruik maak 
van de ervaringen van 
patiënten zoals jij.

Kies gerust

Kiezen, hoe doe je dat?  

Voor een bewuste keuze heb je betrouwbare informatie 

nodig. Levenmetkanker, een samenwerkingsverband van 

20 kankerpatiëntenorganisaties, biedt de helpende hand.

• Kies het ziekenhuis dat voldoet aan de minimale 

 voorwaarden voor goede kankerzorg met behulp van 

 de patiëntenwijzers.

• Stel je eigen checklist samen met ‘B-Bewust’, voor 

 borstkankerpatiënten (Borstkankervereniging 

 Nederland).

• Bereid je voor met tips voor een goed gesprek met 

 je arts of verpleegkundige (toegespitst op diverse 

 typen kanker).

• Bekijk de ‘Wegwijzer voor vrouwen met gynaecologische 

 kanker’ (Olijf ).

• Download het geheugensteuntje voor patiënten met 

 bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie  

 (Stichting Hematon).

• Raadpleeg de ‘Checklist voor mensen geraakt door 

 kanker’ (Levenmetkanker).

Je kunt deze en andere hulpmiddelen vinden op kanker.nl/kiesgerust.

omdat ik als huisarts samen 
met jou een timeout neem 
om de juiste keuzes te maken.

Kies gerustTime-out
omdat ik als huisarts samen met u 
een time-out neem om de juiste 
keuzes te maken.


