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1e gesprek met uw specialist
Binnenkort heeft u een afspraak bij uw specialist voor een eerste gesprek. 
Als voorbereiding op dit gesprek adviseert OHRA u deze informatie door te 
nemen. Het helpt u om goed voorbereid naar het gesprek te gaan.

Stap 1: voor het gesprek

In het eerste gesprek is het belangrijk dat u goed kunt uitleggen waar u last 
van heeft. 

Schrijf voor het gesprek de onderstaande vragen op en neem ze mee 
naar de afspraak:

• Wat zijn uw klachten?

• Wanneer zijn uw klachten begonnen?

• Wat verergert/vermindert de klacht/klachten?

• Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?

• Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?

• Wat verwacht u van uw arts?

Schrijf voor het gesprek ook uw belangrijkste vragen op en neem
ze mee naar de afspraak. Een paar vragen die u kunnen helpen:

• Wat heb ik en hoe komt dit?

• Wat zijn de mogelijke behandelingen?

• Waarom is deze behandeling of dit onderzoek nodig?

• Waar kan ik voor deze behandeling naar toe?

• Wat zijn risico’s en de te verwachten resultaten van de behandeling?

• Hoe lang duurt het onderzoek of de behandeling?

• Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek of de behandeling?

• Doet het onderzoek of de behandeling pijn?

• Moet ik opgenomen worden in het ziekenhuis?
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Vragen?  
Heeft u na het gesprek nog vragen, belt u dan met 
OHRA Zorgservice: (013) 593 8002.

E-mail
zorgservice@ohra-zorg.nl

Stap 2: tijdens het gesprek

Tijdens het eerste gesprek bespreekt u met de arts uw klachten en kunt
u uw vragen stellen. Het lijstje dat u thuis heeft gemaakt zorgt dat u niks
vergeet. 

Stap 3: na het gesprek

Na het gesprek is het belangrijk om voor uzelf na te gaan of alles duidelijk is. 
Zo niet, schrijf uw vragen op en neem ze mee naar het volgende gesprek. 

Overige tips tijdens het gesprek:

• Neem iemand mee naar het gesprek. Twee mensen onthouden 
meer dan één.

• Als u het prettig vindt, kunt u vooraf aan de arts vragen of u 
het gesprek mag opnemen. Zo kunt u thuis alles nog eens rustig 
beluisteren.

• Neem aan het einde van het gesprek even de tijd om uw 
vragenlijstje door te nemen. Bent u niets vergeten te vragen? 

• Vindt u het moeilijk om nu een beslissing te nemen? Vraag 
bedenktijd.

• Als er een vervolgafspraak nodig is, heeft u een afspraak 
meegekregen of moet u deze nog zelf maken?

Beantwoord voor uzelf de onderstaande vragen:

• Zijn uw vragen beantwoord?

• Is het u duidelijk wat er nu gaat gebeuren?

• Bent u het eens met de gemaakte afspraken?
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