
Aandachtspunten voor het gesprek

• Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen.
• Twee horen meer dan één. Neem iemand mee naar het gesprek.
• Je kunt het gesprek opnemen met je telefoon. Zeg dit vooraf tegen je arts als je dit doet.
• Check vooraf je zorgverzekering. Heeft jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten

met het ziekenhuis voor de behandeling van longkanker?

Contactpersoon

Vraag wie je in het ziekenhuis mag bellen of mailen als je vragen hebt. Vaak is er een 
oncologieverpleegkundige bereikbaar tijdens kantooruren. 

Naam:   

Telefoonnummer:  

Email:  

Bel voor dringende vragen buiten kantooruren of in het weekend:

Naam:  

Telefoonnummer:  

Aantekeningen

Kijk op www.longkankernederland.nl/belangrijkevragen en maak jouw vragenlijst compleet.

Steun ons werk. Word Vriend! 
www.longkankernederland.nl/wordvriend

Vraag de arts te omcirkelen waar bij jou de tumor zit

Heb je uitzaaiingen? Vraag de arts te omcirkelen waar uitzaaiingen zitten

RECHTER BOVENKWAB 

RECHTER MIDDENKWAB 

RECHTER ONDERKWAB LINKER ONDERKWAB 

LINKER BOVENKWAB

TNM-INDELING
T= GROOTTE, PLAATS EN EVENTUEEL IN- OF DOORGROEI TUMOR. 

N= WEL OF GEEN UITZAAIING IN LYMFEKLIEREN. 0 BETEKENT GEEN KANKER IN DE LYMFEKLIEREN.

M= WEL OF GEEN UITZAAIING IN ANDERE ORGANEN. 0 BETEKENT GEEN KANKER IN ANDERE ORGANEN.
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Aandachtspunten voor het gesprek 

• Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen. 
• Twee horen meer dan één. Neem iemand mee naar het gesprek. 
• Je kunt het gesprek opnemen met je telefoon. Zeg dit vooraf tegen je arts als je dit doet. 
• Check vooraf je zorgverzekering. Heeft jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten 

met het ziekenhuis voor de behandeling van longkanker? 
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N= WEL OF GEEN UITZAAIING IN LYMFEKLIEREN. 0 BETEKENT GEEN  KANKER  IN  DE  LYMFEKLIEREN.  

M= WEL OF GEEN UITZAAIING IN ANDERE ORGANEN. 0 BETEKENT GEEN KANKER IN ANDERE ORGANEN.  

 

О T1 О N0 О M0 

О T2 О N1 О M1 

О T3 О N2  

О T4 О N3  

 

Scan de QR code voor nog meer vragen die je kunt stellen.   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Longkanker? 
Belangrijke vragen om te stellen 

Contactpersoon van het ziekenhuis 

Vraag wie je in het ziekenhuis mag bellen of mailen als je vragen hebt. Vaak is er een 
oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist bereikbaar tijdens kantooruren. 

Naam:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Bel voor dringende vragen buiten kantooruren of in het weekend: 

Naam:  

Telefoonnummer:      

Aandachtspunten voor het gesprek

• Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen.
• Twee horen meer dan één. Neem iemand mee naar het gesprek.
• Je kunt het gesprek opnemen met je telefoon. Zeg dit vooraf tegen je arts als je dit doet.
• Check vooraf je zorgverzekering. Heeft jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten

met het ziekenhuis voor de behandeling van longkanker?

Contactpersoon

Vraag wie je in het ziekenhuis mag bellen of mailen als je vragen hebt. Vaak is er een 
oncologieverpleegkundige bereikbaar tijdens kantooruren. 

Naam:   

Telefoonnummer:  

Email:  

Bel voor dringende vragen buiten kantooruren of in het weekend:

Naam:  

Telefoonnummer:  

Aantekeningen

Kijk op www.longkankernederland.nl/belangrijkevragen en maak jouw vragenlijst compleet.

Steun ons werk. Word Vriend! 
www.longkankernederland.nl/wordvriend

Vraag de arts te omcirkelen waar bij jou de tumor zit

Heb je uitzaaiingen? Vraag de arts te omcirkelen waar uitzaaiingen zitten

RECHTER BOVENKWAB 

RECHTER MIDDENKWAB 

RECHTER ONDERKWAB LINKER ONDERKWAB 

LINKER BOVENKWAB

TNM-INDELING
T= GROOTTE, PLAATS EN EVENTUEEL IN- OF DOORGROEI TUMOR. 

N= WEL OF GEEN UITZAAIING IN LYMFEKLIEREN. 0 BETEKENT GEEN KANKER IN DE LYMFEKLIEREN.

M= WEL OF GEEN UITZAAIING IN ANDERE ORGANEN. 0 BETEKENT GEEN KANKER IN ANDERE ORGANEN.
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Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan jouw oncologie- 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven.

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in.

Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke soort longkanker je hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken.
Alle onderzoeken staan beschreven op de website.

Welke onderzoeken krijg ik? 
 CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan
 Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed
 Weefselafname via een bronchoscopie
 Bloedonderzoek

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg?

Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen?
 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen?
 

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis?

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling?

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling?
 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?)
 

Samen beslissen

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past.

Second opinion

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid? 
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Voor een second opinion heb je een 
verwijzing van jouw eigen arts nodig om jouw second opinion vergoed te krijgen door 
jouw zorgverzekering. Een second opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer 
informatie over second opinion op de website.

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.”

Gineke van Bergen
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Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan jouw oncologie- 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven.

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in.

Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke soort longkanker je hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken.
Alle onderzoeken staan beschreven op de website.

Welke onderzoeken krijg ik? 
 CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan
 Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed
 Weefselafname via een bronchoscopie
 Bloedonderzoek

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg?

Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen?
 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen?
 

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis?

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling?

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling?
 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?)
 

Samen beslissen

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past.

Second opinion

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid? 
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Voor een second opinion heb je een 
verwijzing van jouw eigen arts nodig om jouw second opinion vergoed te krijgen door 
jouw zorgverzekering. Een second opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer 
informatie over second opinion op de website.

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.”

Gineke van Bergen
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Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan jouw oncologie- 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven.

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in.

Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke soort longkanker je hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken.
Alle onderzoeken staan beschreven op de website.

Welke onderzoeken krijg ik? 
 CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan
 Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed
 Weefselafname via een bronchoscopie
 Bloedonderzoek

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg?

Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen?
 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen?
 

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis?

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling?

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling?
 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?)
 

Samen beslissen

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past.

Second opinion

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid? 
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Voor een second opinion heb je een 
verwijzing van jouw eigen arts nodig om jouw second opinion vergoed te krijgen door 
jouw zorgverzekering. Een second opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer 
informatie over second opinion op de website.

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.”

Gineke van Bergen
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Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan de 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven. 

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in. 
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Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke  soort  longkanker  je  hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken. 
Alle onderzoeken staan beschreven op de website. 

 
Welke onderzoeken krijg ik? 

CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan 
Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed 
Weefselafname via een bronchoscopie 
Bloedonderzoek 

 

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg? 
 
 

 

 
Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen? 

 
 

 
 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen? 

Hoe lang duurt mijn behandeling? 

Hoe vaak moet ik  naar  het  ziekenhuis? 

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling? 

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling? 
 

 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?) 

 
 

 
Samen beslissen 

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past. 

 
Second opinion 

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid?  
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Om de  second opinion vergoed te krijgen 
door jouw zorgverzekering heb je een verwijzing van jouw eigen arts nodig. Een second 
opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer informatie over second opinion 
op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.” 

 
Gineke van Bergen 

 
 

Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan de 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven. 

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in. 
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Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke  soort  longkanker  je  hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken. 
Alle onderzoeken staan beschreven op de website. 

 
Welke onderzoeken krijg ik? 

CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan 
Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed 
Weefselafname via een bronchoscopie 
Bloedonderzoek 

 

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg? 
 
 

 

 
Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen? 

 
 

 
 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen? 

Hoe lang duurt mijn behandeling? 

Hoe vaak moet ik  naar  het  ziekenhuis? 

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling? 

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling? 
 

 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?) 

 
 

 
Samen beslissen 

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past. 

 
Second opinion 

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid?  
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Om de  second opinion vergoed te krijgen 
door jouw zorgverzekering heb je een verwijzing van jouw eigen arts nodig. Een second 
opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer informatie over second opinion 
op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.” 

 
Gineke van Bergen 

 
 

Je hoeft niet alle vragen aan de arts te stellen. Je kunt ze ook aan de 
verpleegkundige stellen. Stel alleen de vragen die voor jou en je familie op dat 
moment belangrijk zijn. Mis je nog vragen? Op de achterkant van dit boekje is 
ruimte om deze vragen op te schrijven. 

Wat voor soort longkanker heb ik? 

Vul samen met je arts het schema in. 
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Vragen over onderzoek 

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen welke  soort  longkanker  je  hebt, 
het stadium en de behandelmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken. 
Alle onderzoeken staan beschreven op de website. 

 
Welke onderzoeken krijg ik? 

CT-scan/ PET-scan/ PET-CT-scan 
Moleculair (DNA) onderzoek in weefsel of bloed 
Weefselafname via een bronchoscopie 
Bloedonderzoek 

 

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag van de onderzoeken krijg? 
 
 

 

 
Vragen over behandeling 

Kan ik genezen? 
 

 

Welke behandelingen zijn voor mij mogelijk? 
 

 

Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij lijkt? 
Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen? 

 
 

 
 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelingen? 

Hoe lang duurt mijn behandeling? 

Hoe vaak moet ik  naar  het  ziekenhuis? 

Welke bijwerkingen heeft mijn behandeling? 

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de behandeling? 
 

 

Wat is mijn ‘kwaliteit van leven’ tijdens de behandeling en na de behandeling? 
(Hoe ziek ben ik? Ben ik snel moe? Wat kan ik nog? Kan ik blijven werken?) 

 
 

 
Samen beslissen 

Praat met jouw arts en/of oncologieverpleegkundige over de behandelingen die voor jou 
mogelijk zijn. Vertel wat je zelf wilt en wat jij nodig hebt. Vraag aan jouw arts wat jouw 
kwaliteit van leven is als je kiest voor een behandeling. En wat er gebeurt als je je niet laat 
behandelen. Al deze antwoorden heb je nodig om tot een besluit te komen. Zo beslis je 
samen met jouw arts welke behandeling het beste bij jou past. 

 
Second opinion 

Longkanker is een ernstige ziekte. De behandeling is vaak zwaar. Je wilt er daarom zeker 
van zijn dat je de juiste behandeling krijgt. Heb je behoefte aan een tweede mening? 
Twijfel je aan de behandeling die jouw arts je voorstelt? Of wil je meer zekerheid?  
Vraag dan een second opinion aan bij een andere arts. Een second opinion is een oordeel 
van een andere arts dan de arts die je behandelt. Om de  second opinion vergoed te krijgen 
door jouw zorgverzekering heb je een verwijzing van jouw eigen arts nodig. Een second 
opinion kun je op elk moment aanvragen. Kijk voor meer informatie over second opinion 
op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De keuze voor de juiste behandeling, maakt dat ik mogelijk langer kan leven. Ik vind het daarom 
zeer belangrijk om ook van een andere longarts te horen wat deze mij adviseert.” 

 
Gineke van Bergen 


