
Geef alle informatie 

over uw 

gezondheidstoestand 

Help mee aan onze 

identiteitscontrole 

Stel vragen wanneer 

de behandeling 

anders loopt dan 

verwacht 

Heeft u voldoende 

mondelinge info 

gekregen en het 

‘Informed consent’ 

ondertekend? Heeft u 

alle documenten 

gelezen? 

Stel vragen als de behandelingswijze anders is dan u 

had verwacht, bijvoorbeeld als het bestralingsgebied 

anders is dan u verwacht. 

 

Alvorens we de behandeling kunnen starten, is het 

belangrijk dat u op de hoogte bent van alle  

noodzakelijke info en dat u uw toestemming geeft voor 

de behandeling. Dit doet u door het ‘ informed consent’ 

te ondertekenen. U kunt u onder meer voorbereiden op 

de behandeling door alle patiënteninformatie en 

documenten die u heeft gekregen te lezen.  
 

Bereid u goed voor op het gesprek met de 

radiotherapeut. Zet uw vragen op papier en maak een 

lijst van de medicatie die u neemt. 

Vertel de radiotherapeut en de verpleegkundige hoe u 

zich voelt. Maak duidelijk wat u van de radiotherapeut 

en de verpleegkundige verwacht. 

 

In de bestralingsruimte zal u worden gevraagd actief 

deel te nemen aan uw identiteitscontrole op basis 

van uw naam, geboortedatum en de foto die werd 

genomen op de dag van simulatie.  

 



Beweeg niet tijdens de 

behandeling en luister 

goed naar de 

instructies 

Vraag gerust advies of 

uitleg als u iets opvalt 

of als u een andere 

vraag heeft 

Patiëntveiligheids- 

kaart Radiotherapie 

Help mee aan uw veilige behandeling 

Het is zeer belangrijk voor de behandeling dat u niet 

beweegt tijdens de behandeling. 

Houd u aan de afspraken die u met de radiotherapeut 

en verpleegkundige maakt over uw behandeling. Vraag 

gerust wat u wel of niet mag doen. 

 

Laat het ons weten als u naar uw gevoel tegenstrijdige 

adviezen of informatie krijgt of wanneer iets niet 

duidelijk is of als u ergens over twijfelt. Zorg dat u weet 

wanneer en bij wie u terecht kunt met vragen of 

problemen. 
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