heelkunde

Second opinion mammacare
Inleiding

Vragenlijst

Second opinion

Het secretariaat vraagt u om deze door u
ingevulde vragenlijst en de verwijsbrief te
(laten) faxen naar de polikliniek chirurgie ZGT
ziekenhuislocatie Hengelo, door u zelf en/of
door uw behandelend arts.
Faxnummer: 088 708 52 40

Uw behandelend arts heeft reeds een
diagnose en behandelingsvoorstel gevormd,
de zogenaamde eerste mening. Een second
opinion of een tweede mening is een medisch
oordeel van een andere arts dan uw
behandelend arts.
Meestal volgen specialisten dezelfde
procedures voor onderzoek en behandeling.
Soms is er toch een aanleiding waarbij u wilt
weten of een second opinion tot andere
inzichten leidt. Het is immers belangrijk voor
u dat er duidelijkheid is over de diagnose en
dat alle behandelingsmogelijkheden helder op
een rijtje worden gezet.
Het vragen om een second opinion is geen
blijk van wantrouwen tegenover uw eigen
behandelaar, het is een patiëntenrecht. Zeker
bij een intensieve behandeling, zoals bij
kanker, is het belangrijk dat u achter de
behandeling staat en tot een eigen keuze
komt.

Deze folder bevat ook een vragenlijst. Als
behandelend specialist bereiden wij uw komst
graag zo goed mogelijk voor. Het is daarom
nodig dat we over de vereiste informatie
beschikken. We willen u daarom verzoeken de
vragenlijst in te vullen.

Verwijsbrief

U heeft voor een second opinion een
verwijsbrief nodig van uw huisarts of
behandelend specialist. Het is ook verstandig
om met uw zorgverzekeraar te overleggen
voordat u een second opinion gaat
aanvragen. Niet alle zorgverzekeraars
vergoeden de kosten.
Heeft u besloten om een second opinion bij
ZGT aan te vragen? Breng uw behandelend
arts hiervan op de hoogte en vraag een
verwijsbrief. Neem vervolgens contact op met
de secretaresses van polikliniek chirurgie ZGT
ziekenhuislocatie Hengelo. Telefoonnummer
088 708 52 32. Zij zullen de te volgen
procedure voor een second opinion met u
bespreken en een afspraak inplannen.
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Naam: ………………………………………………..
Geslacht: 0 man 0 vrouw
Geboortedatum:……………………………….
Leeftijd: ………………………………….…jaar
Wat is voor u de reden om een second
opinion aan te vragen?
0
Onduidelijkheid over de diagnose
0
Onduidelijkheid over de behandeling
0
De vraag of een andere behandeling
mogelijk is
0
Communicatie met eerdere behandelaar
verliep moeizaam
0
Andere reden,
namelijk………………………..……………………..
Naam en plaats van ziekenhuis:
………………………………………………………..……………..
Naam behandelend arts:
….………………………………………………………………..…
Reeds gestelde diagnose:
………………………………………………………………………
Wat is uw overige medische
voorgeschiedenis?
………………………………….………………………..
Welke medicijnen gebruikt u (ook de
anticonceptiepil en spiraal vermelden
indien van toepassing)?
…………………………………………………………………..
Familie: komt er borst- en/of
eierstokkanker of prostaatkanker voor?
Zo ja bij wie en op welke leeftijd?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………….

Leefgewoonten:
Rookt u?
O Ja. Wat en hoeveel? ……………………………….
O Nee
Gebruikt u alcohol?
O Ja, gemiddeld …………..... glazen per week
O Nee
Bij een second opinion ligt de nadruk op een
gesprek met de specialist waarbij u vragen
kunt stellen. De specialist geeft antwoord
naar aanleiding van zijn/haar beoordeling van
uw medische dossier. Het is van belang dat
alle gegevens in uw medisch dossier aanwezig
zijn. In veel gevallen zal de specialist ook een
lichamelijk onderzoek doen. In sommige
gevallen zal hij/zij met uw behandelend arts
willen overleggen. Hiervoor zal u expliciet om
toestemming worden gevraagd.
Geeft u ons toestemming dat we uw
medische gegevens op mogen vragen (te
denken valt aan radiologisch onderzoek,
eventuele operatieverslagen,
pathologierapporten)?
O Ja O Nee O Nu nog niet
Geeft u ons toestemming dat wij, indien
nodig, contact opnemen en overleggen
met uw eerste behandelend arts?
O Ja O Nee O Nu nog niet
Naam en handtekening:
…………………………………………………………………………
Hebt u verder nog vragen of
aanvullingen die belangrijk zijn, zodat
wij uw komst en verzoek tot second
opinion goed kunnen voorbereiden?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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Deze vragenlijst is ingevuld op:
………………………………….………………….…. (datum)
te ……………………………………….……………. (plaats)
Door:
…………………………………………………………………………
Handtekening:
……………………………………………………………….………..
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