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Kies gerust
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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.
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Kies gerust

Een weloverwogen
keuze geeft rust

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.
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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:
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verpleegkundige. Hij kan jou en je omgeving helpen tot de
juiste keuzes te komen. Besef je de gevolgen van de voorgeschreven behandeling? Is het ziekenhuis waar de diagnose
is gesteld het meest geschikte ziekenhuis? Heb je vertrouwen
in de specialist? Heb je ondersteuning nodig thuis?

Kiezen, hoe doe je dat?

•

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.
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