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De 3 goede vragen maken deel 

uit van de campagne Betere zorg 

begint met een goed gesprek, een 

initi ati ef van de Pati ëntenfederati e 

Nederland en Federati e Medisch 

Specialisten. Meer informati e 

over de 3 goede vragen zie 

www.3goedevragen.nl. Meer ti ps 

voor het gesprek met uw arts zie 

www.begineengoedgesprek.nl.



Als patiënt heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. 
Het is belangrijk om samen met uw arts te bespreken wel-
ke behandeling het beste bij u past. Dit doet u door vragen 
te stellen die uw arts uitnodigen goede informatie te geven 
en een open gesprek met u te voeren. De ‘3 goede vragen’ 
kunnen helpen om uw mogelijkheden goed te bespreken. 

Zij stelden de 3 
goede vragen:

Bij Ciro beslissen 
we samen

Jos, 58 jaar
“Toen ik hoorde dat het zuurstofgehalte in mijn bloed te laag was, vertelde de 
longarts dat ik in aanmerking kwam voor zuurstoft herapie. Ik vond het een 
drempel, om gebruik te maken van zuurstof. Maar nadat ik hoorde wat de 
voordelen en nadelen van alle mogelijkheden waren, heeft  dat me echt geholpen 
om de behandeling te kiezen die het beste past in mijn leven.”

Marga, 45 jaar
“De arts zei dat ik misschien beter kon functi oneren als ik zou veranderen van 
medicati e. Ik was zo gewend aan het gebruik van mijn medicijnen, dus vond dit 
toch wel wat. Daarna legde de arts ook de risico’s uit van deze voor mij nieuwe 
medicijnen. En wat er zou gebeuren als we nog even zouden wachten. Omdat ik 
dit nu allemaal weet, heb ik een juiste keuze kunnen maken.”

Theo, 75 jaar
“Toen ik bij Ciro in behandeling kwam, vroeg de arts hoe ik dacht over reanimati e. 
Een onderwerp waar ik nooit eerder over had nagedacht. Zij zett e alle kansen en 
risico’s op een rij en adviseerde me om er eens over na te denken en met mijn 
naasten over te spreken. Later bespraken we mijn voorkeur. Het is pretti  g dat ik in 
goed overleg een keuze heb gemaakt.”

Bij Ciro beslissen 
we samen

Bij Ciro maken pati ënten onderdeel uit 
van ons team van specialisten. Samen 
gaan we er voor om zoveel mogelijk uit 
het leven te halen. 

We beslissen graag met u, niet over u. 
Wat is belangrijk voor u? Wat past bij uw 
persoonlijke situati e? Het is belangrijk 
dat we dat bespreken. Dan kunnen we 
samen beslissen welke behandel-
mogelijkheid het beste bij u past. 


