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De Oncologie Patiënt 

 

Vragen ter voorbereiding op de groepsgewijze vertoning van de film:  

'Als je niet meer beter wordt' 

 

 

Deel I 

1. Hoeveel palliatieve patiënten heeft u?  

2. Hoeveel  oncologische patiënten heeft u? 

3. Hoe doet u de begeleiding? 

4. Bent u hier tevreden over? 

5. Wat zijn eventuele belemmeringen? 

6. Wat kan u helpen om anders te kijken/handelen? 

 

 

Deel II 

1. Hoe organiseert u contact met palliatieve patiënten om het gesprek aan te gaan over wat u 

kunt doen?  

2. Biedt u actief uw hulp aan? 

3. Hoe maakt u duidelijk wat mensen van u kunnen verwachten?  

4. Kent u alle hulp die beschikbaar is voor dit soort langdurige palliatieve patiënten? Gebruikt 

u een sociale kaart? 

5. Bespreekt u met uw patiënt de informatie, die hij/zij in het ziekenhuis heeft gekregen en 

checkt u of de patiënt de informatie goed heeft begrepen? 

6. Bespreekt u de wensen van de patiënt? Hoe doet u dat? 

 

 

Deel III 

1. Wat is uw definitie van palliatief? 

2. Wanneer zegt u dat iemand niet meer beter wordt? Doet u dat of gebeurt dat in de 2e lijn? 

3. Overlegt u met de 2e lijn? Hoe doet u dat? 

4. Herkent u de gap, als u de tussenfase van intensieve behandeling in de 2e lijn niet 

meekrijgt?  
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Vragen voor na afloop van het bekijken van de film:  

'Als je niet meer beter wordt' 

 

Discussievragen na het bekijken van de film door huisartsen  

1. Wat herkent u uit de film? En wat niet?  

2. Wat verstaat u onder langdurig palliatief?  

3. Welke rol kunt u als huisarts nemen bij niet-curatieve/ langdurig palliatieve patiënten?  

4. Welke begeleidende rol zou u kunnen nemen (sociaal / maatschappelijk, overzicht bieden 

etc.)?  

5. Wat heeft u nodig om deze rol te nemen?  

6. En weet u waar u naar kunt verwijzen? 

7. Zijn er dingen die u graag anders zou willen doen? 

 

 

 


