
 

 

MANNEN NEMEN VAAK ZELF 
REGIE NA DIAGNOSE 

PROSTAATKANKER 
 

Kien in opdracht van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum  

 

Oktober 2019 

 

kien 

 

Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718 AS Groningen, T: 050 3657672, F: 050 3171778 

Kantoor Haarlem: Nieuwe gracht 3, 2011 NB Haarlem, T: 085 4018250 

E: info@kienonderzoek.nlW: www.kienonderzoek.nl 

mailto:info@kienonderzoek.nl
http://www.kienonderzoek.nl/


 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 1 

1. Onderzoeksoverzicht 

1.1  De volgende vragen gaan over prostaatkanker. We begrijpen dat dit een gevoelig 

onderwerp kan zijn. We begrijpen dat dit een persoonlijk onderwerp kan zijn, maar we 

hopen dat u toch de tijd wilt nemen om deze vragenlijst te beantwoorden. Zoals bij al 

onze onderzoeken zullen uw antwoorden vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. 

 

Mocht u geen vragen over dit onderwerp willen beantwoorden, dan kunt u het onderste 

antwoord aanvinken om meteen naar het einde van deze vragenlijst te gaan. 

De vervolgvragen werden alleen gesteld aan mannen die de vragenlijst wel wilden invullen.  

 

1.1.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

50-59 

jaar 

60-64 

jaar 

65-69 

jaar 

70 jaar en 

ouder 

Start vragenlijst 98,1 98,2 100,0 96,9 97,8 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (u krijgt geen 

vervolgvragen) 

1,9 1,8 0,0 3,1 2,2 

N 1088 272 168 194 454 

1.1.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Start vragenlijst 98,1 97,5 98,3 89,5 100,0 

Ik wil deze vragenlijst 

niet invullen (u krijgt 

geen vervolgvragen) 

1,9 2,5 1,7 10,5 0,0 

N 1088 197 845 19 27 

1.1.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Start vragenlijst 98,1 96,6 97,9 98,7 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (u krijgt 

geen vervolgvragen) 

1,9 3,4 2,1 1,3 

N 1088 293 94 701 

1.1.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Start vragenlijst 98,1 97,5 97,7 99,1 
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Ik wil deze vragenlijst niet invullen (u krijgt geen vervolgvragen) 1,9 2,5 2,3 0,9 

N 1088 324 437 327 

1.1.5. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Start vragenlijst 98,1 95,4 99,0 98,3 98,2 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (u krijgt 

geen vervolgvragen) 

1,9 4,6 1,0 1,7 1,8 

N 1088 130 203 301 454 

1.1.6. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Braba

nt 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Start 

vragenlijst 

98,1 93,8 100,0 97,4 98,3 95,3 96,6 98,9 97,6 100,0 100,

0 

100,0 98,2 

Ik wil deze 

vragenlijst 

niet 

invullen (u 

krijgt geen 

vervolgvra

gen) 

1,9 6,2 0,0 2,6 1,7 4,7 3,4 1,1 2,4 0,0 0,0 0,0 1,8 

N 108

8 

48 30 39 115 43 89 177 167 58 62 35 225 

1.1.7. Crossing naar geboorteland 

 

Tota

al 

Nederla

nd 

Turki

je 

Marok

ko 

Surina

me 

Nederland

se 

Antillen / 

Aruba 

Indones

ië 

Afrikaa

ns land 

(excl. 

Marokk

o) 

Aziatisc

h land 

(excl. 

Indonesi

ë) 

Midden/Z

uid 

Amerika 

(excl. 

Suriname 

Overi

g 

Start 

vragenlijst 

98,1 98,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,

0 

Ik wil deze 

vragenlijst 

niet invullen 

(u krijgt 

geen 

vervolgvrag

en) 

1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 108

8 

1050 0 0 6 2 13 1 3 0 13 
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1.2  Stelt u zich voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt kiezen waar 

u zich laat behandelen. Welke van onderstaande aspecten vindt u dan het meest 

belangrijk bij de keuze voor een ziekenhuis/behandelcentrum?  

 

Zet onderstaande aspecten op volgorde van belangrijkheid door op het antwoord te 

klikken. Het aspect dat u het belangrijkst vindt, zet u op plek 1. Het aspect dat u daarna 

het belangrijkst vindt op plek 2, enzovoort.  

Aspecten die u helemaal niet belangrijk vindt, hoeft u niet te rangschikken. 

Ten behoeve van de online resultaten zijn de antwoorden gesorteerd van laagste gemiddelde naar 

hoogste gemiddelde. 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

50-59 

jaar 

60-64 

jaar 

65-69 

jaar 

70 jaar en 

ouder 

Advies van de huisarts 2,1 2,4 2,1 2,1 1,9 

Resultaten van het behandelcentrum 3,2 2,8 3,2 3,1 3,5 

Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden 

door het behandelcentrum) 

3,5 3,5 3,4 3,6 3,4 

Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via 

de website, folders of informatieavond) 

3,9 4,0 4,1 3,9 3,8 

De bekendheid van het behandelcentrum 4,4 4,9 4,9 4,0 4,2 

Advies van lotgenoten 5,2 5,1 5,0 5,2 5,4 
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Advies van familie, vrienden en/of kennissen 6,1 5,7 5,8 6,1 6,4 

Reistijd 6,3 6,1 6,6 6,3 6,4 

(Online) recensies 6,8 6,5 6,6 6,8 7,0 

Anders, namelijk: 4,8 3,7 7,2 4,7 5,0 

Weet ik écht niet/geen mening 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

N 1056 263 166 188 439 

1.2.1.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.1.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.1.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.1.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden 

zonder kinderen 

onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 

12 jaar 

Huishouden 

met kinderen. 

Leeftijd jongste 

kind 13 t/m 17 

jaar 
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Advies van de huisarts 2,1 2,0 2,1 1,9 3,0 

Resultaten van het 

behandelcentrum 

3,2 3,6 3,1 3,1 2,1 

Wachttijd (de tijd die het duurt 

voordat u behandeld kan worden 

door het behandelcentrum) 

3,5 3,7 3,4 3,4 3,8 

Informatie verstrekt door het 

ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. 

via de website, folders of 

informatieavond) 

3,9 3,8 3,9 4,3 4,3 

De bekendheid van het 

behandelcentrum 

4,4 4,5 4,4 4,9 4,6 

Advies van lotgenoten 5,2 5,0 5,3 5,6 5,1 

Advies van familie, vrienden en/of 

kennissen 

6,1 6,1 6,1 5,2 5,6 

Reistijd 6,3 6,1 6,4 7,3 5,8 

(Online) recensies 6,8 6,9 6,8 6,4 5,3 

Anders, namelijk: 4,8 4,4 5,1 0,0 3,0 

Weet ik écht niet/geen mening 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

N 1056 190 822 17 27 

1.2.2.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 8 

 

1.2.2.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.2.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.2.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.2.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Advies van de huisarts 2,1 2,2 2,3 2,0 

Resultaten van het behandelcentrum 3,2 3,1 2,7 3,3 

Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan 

worden door het behandelcentrum) 

3,5 3,3 3,4 3,5 

Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum 

(bijv. via de website, folders of informatieavond) 

3,9 4,0 4,3 3,9 

De bekendheid van het behandelcentrum 4,4 4,8 4,9 4,2 

Advies van lotgenoten 5,2 5,2 4,8 5,3 

Advies van familie, vrienden en/of kennissen 6,1 5,9 5,9 6,2 

Reistijd 6,3 6,8 5,7 6,2 

(Online) recensies 6,8 6,6 6,3 6,9 

Anders, namelijk: 4,8 4,5 3,0 5,1 

Weet ik écht niet/geen mening 1,0 1,0 1,0 1,0 

N 1056 280 91 685 

1.2.3.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.3.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.3.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.3.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 14 

 

1.2.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Advies van de huisarts 2,1 1,9 2,2 2,1 

Resultaten van het behandelcentrum 3,2 3,5 3,1 3,0 

Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

3,5 3,4 3,5 3,5 

Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

3,9 3,9 3,9 4,0 

De bekendheid van het behandelcentrum 4,4 4,3 4,5 4,6 

Advies van lotgenoten 5,2 5,2 5,2 5,3 

Advies van familie, vrienden en/of kennissen 6,1 6,0 6,1 6,0 

Reistijd 6,3 6,4 6,4 6,1 

(Online) recensies 6,8 7,1 6,6 6,6 

Anders, namelijk: 4,8 6,2 5,7 3,3 

Weet ik écht niet/geen mening 1,0 1,0 1,0 1,0 

N 1056 312 424 320 

1.2.4.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 
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8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.4.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.4.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Advies van de huisarts 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 

Resultaten van het behandelcentrum 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 

Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld 

kan worden door het behandelcentrum) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 

Informatie verstrekt door het 3,9 3,7 3,9 3,8 4,1 
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ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

De bekendheid van het behandelcentrum 4,4 4,6 4,6 4,2 4,5 

Advies van lotgenoten 5,2 5,2 5,1 5,1 5,4 

Advies van familie, vrienden en/of kennissen 6,1 6,0 6,1 6,0 6,1 

Reistijd 6,3 6,4 6,3 6,6 6,1 

(Online) recensies 6,8 7,1 6,9 6,9 6,6 

Anders, namelijk: 4,8 5,8 3,7 4,4 5,3 

Weet ik écht niet/geen mening 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

N 1056 121 200 293 442 

1.2.5.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 
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folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 
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8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.5.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6. Crossing naar provincie 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeel

and 

Zuid

-

Holla

nd 
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Advies van de 

huisarts 

2,1 2,3 2,0 1,9 2,1 2,3 2,3 2,1 2,2 1,9 2,2 2,0 2,1 

Resultaten van het 

behandelcentrum 

3,2 3,0 3,7 3,8 3,0 3,4 3,4 3,3 3,3 3,1 3,3 2,3 3,0 

Wachttijd (de tijd 

die het duurt 

voordat u 

behandeld kan 

worden door het 

behandelcentrum) 

3,5 3,4 3,0 4,2 3,9 3,1 3,3 3,6 3,3 3,1 3,3 3,2 3,6 

Informatie 

verstrekt door het 

ziekenhuis/behand

elcentrum (bijv. 

via de website, 

folders of 

informatieavond) 

3,9 3,5 3,5 3,7 4,2 3,9 3,6 3,8 4,3 3,6 3,6 4,7 4,0 

De bekendheid van 

het 

behandelcentrum 

4,4 4,8 3,6 4,5 4,7 4,7 4,2 4,1 4,2 5,0 4,5 4,3 4,7 

Advies van 

lotgenoten 

5,2 5,6 6,4 4,9 4,7 5,1 4,9 5,1 5,6 5,1 5,4 5,5 5,3 

Advies van familie, 

vrienden en/of 

kennissen 

6,1 6,6 6,5 5,8 6,0 5,8 5,8 6,0 6,1 6,1 5,9 6,1 6,2 

Reistijd 6,3 6,1 6,3 6,4 6,4 6,7 6,0 6,9 6,0 6,3 7,1 6,2 6,0 

(Online) recensies 6,8 7,1 6,8 7,4 6,5 6,8 6,8 7,0 6,7 7,7 6,8 6,8 6,4 

Anders, namelijk: 4,8 4,3 2,0 10,0 3,9 0,0 3,0 5,0 4,6 0,0 7,0 4,0 5,1 

Weet ik écht 

niet/geen mening 

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

N 10

56 

45 30 38 113 38 85 173 161 57 62 35 219 

1.2.6.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.6.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.6.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.6.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.6.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.6.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.6.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 26 

 

1.2.7. Crossing naar geboorteland 

 

Tota

al 

Nederl

and 

Turki

je 

Marok

ko 

Surina

me 

Nederlan

dse 

Antillen / 

Aruba 

Indone

sië 

Afrika

ans 

land 

(excl. 

Marok

ko) 

Aziatisc

h land 

(excl. 

Indone

sië) 

Midden/

Zuid 

Amerika 

(excl. 

Surinam

e 

Over

ig 

Advies van de 

huisarts 

2,1 2,1 0,0 0,0 1,0 2,0 1,4 3,0 2,0 0,0 2,0 

Resultaten van het 

behandelcentrum 

3,2 3,2 0,0 0,0 3,8 3,0 3,7 1,0 1,0 0,0 2,9 

Wachttijd (de tijd die 

het duurt voordat u 

behandeld kan 

worden door het 

behandelcentrum) 

3,5 3,4 0,0 0,0 6,8 5,0 4,7 7,0 6,0 0,0 2,2 

Informatie verstrekt 

door het 

ziekenhuis/behandel

centrum (bijv. via de 

website, folders of 

informatieavond) 

3,9 3,9 0,0 0,0 3,2 2,0 3,6 5,0 7,0 0,0 4,4 

De bekendheid van 

het 

behandelcentrum 

4,4 4,4 0,0 0,0 5,2 5,0 4,6 9,0 2,0 0,0 5,7 

Advies van 

lotgenoten 

5,2 5,2 0,0 0,0 5,6 7,0 5,5 8,0 5,0 0,0 4,2 

Advies van familie, 6,1 6,1 0,0 0,0 5,6 8,0 5,5 2,0 2,3 0,0 5,7 
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vrienden en/of 

kennissen 

Reistijd 6,3 6,3 0,0 0,0 8,2 9,0 6,0 4,0 8,0 0,0 6,2 

(Online) recensies 6,8 6,8 0,0 0,0 7,2 2,0 6,0 6,0 9,0 0,0 6,3 

Anders, namelijk: 4,8 5,0 0,0 0,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Weet ik écht 

niet/geen mening 

1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 105

6 

1018 0 0 6 2 13 1 3 0 13 

1.2.7.1. Advies van de huisarts 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.7.2. Resultaten van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.7.3. Wachttijd (de tijd die het duurt voordat u behandeld kan worden door het 

behandelcentrum) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.7.4. Informatie verstrekt door het ziekenhuis/behandelcentrum (bijv. via de website, 

folders of informatieavond) 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.7.5. De bekendheid van het behandelcentrum 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.7.6. Advies van lotgenoten 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.7.7. Advies van familie, vrienden en/of kennissen 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.7.8. Reistijd 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.7.9. (Online) recensies 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    

 

1.2.7.10.Anders, namelijk: 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.2.7.11.Weet ik écht niet/geen mening 

◼ Keuze 1   ◼ Keuze 2   ◼ Keuze 3   ◼ Keuze 4   ◼ Keuze 5   ◼ Keuze 6   ◼ Keuze 7   ◼ Keuze 

8   ◼ Keuze 9   ◼ Keuze 10   ◼ Niet gekozen    
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1.3  Stelt u zich nogmaals voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt 

kiezen waar u zich laat behandelen. 

 

In hoeverre zou het advies van de huisarts voor u een rol spelen bij de keuze voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

 

1.3.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

50-59 

jaar 

60-64 

jaar 

65-69 

jaar 

70 jaar en 

ouder 

Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

5,6 5,8 5,5 8,7 4,2 

Dat speelt een kleine rol, maar het is niet 

doorslaggevend, omdat 

 

30,9 37,3 28,5 31,5 27,7 

Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 

 

55,3 50,0 57,0 52,2 59,2 

Weet niet/geen mening, omdat 

 

8,2 6,9 9,1 7,6 8,9 

N 1038 260 165 184 429 

1.3.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Dat speelt helemaal 

geen rol, omdat 

 

5,6 8,6 4,7 11,8 7,4 

Dat speelt een kleine 

rol, maar het is niet 

doorslaggevend, omdat 

 

30,9 28,5 30,9 35,3 44,4 

Dat speelt een 

doorslaggevende rol, 

omdat 

 

55,3 55,4 55,8 47,1 44,4 

Weet niet/geen 

mening, omdat 

 

8,2 7,5 8,5 5,9 3,7 
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N 1038 186 808 17 27 

1.3.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

5,6 4,0 6,7 6,1 

Dat speelt een kleine rol, maar het is niet 

doorslaggevend, omdat 

 

30,9 32,1 38,2 29,5 

Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 

 

55,3 57,7 44,9 55,7 

Weet niet/geen mening, omdat 

 

8,2 6,2 10,1 8,7 

N 1038 274 89 675 

1.3.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

5,6 7,5 4,3 5,3 

Dat speelt een kleine rol, maar het is niet doorslaggevend, omdat 

 

30,9 21,3 31,9 38,9 

Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 

 

55,3 59,3 56,5 49,8 

Weet niet/geen mening, omdat 

 

8,2 11,8 7,2 6,0 

N 1038 305 414 319 

1.3.5. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

5,6 10,1 6,1 3,8 5,3 

Dat speelt een kleine rol, maar het is niet 

doorslaggevend, omdat 

 

30,9 26,9 33,8 27,5 32,9 

Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 

 

55,3 53,8 54,5 59,6 53,2 

Weet niet/geen mening, omdat 

 

8,2 9,2 5,6 9,1 8,5 

N 1038 119 198 287 434 

1.3.6. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

Noor

d-

Holla

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 
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ant nd 

Dat speelt 

helemaal 

geen rol, 

omdat 

 

5,6 13,6 6,7 5,4 6,3 10,5 8,3 1,8 5,1 5,3 6,5 2,9 5,1 

Dat speelt 

een kleine 

rol, maar 

het is niet 

doorslaggev

end, omdat 

 

30,

9 

34,1 30,0 21,6 36,0 23,7 21,4 28,6 37,6 31,6 35,5 37,1 28,8 

Dat speelt 

een 

doorslaggev

ende rol, 

omdat 

 

55,

3 

45,5 53,3 59,5 54,1 57,9 58,3 61,9 49,0 56,1 50,0 51,4 57,2 

Weet 

niet/geen 

mening, 

omdat 

 

8,2 6,8 10,0 13,5 3,6 7,9 11,9 7,7 8,3 7,0 8,1 8,6 8,8 

N 103

8 

44 30 37 111 38 84 168 157 57 62 35 215 

1.3.7. Crossing naar geboorteland 

 

Tota

al 

Nederla

nd 

Turki

je 

Marok

ko 

Surina

me 

Nederlan

dse 

Antillen / 

Aruba 

Indone

sië 

Afrikaa

ns land 

(excl. 

Marokk

o) 

Aziatisc

h land 

(excl. 

Indonesi

ë) 

Midden/Z

uid 

Amerika 

(excl. 

Suriname 

Overi

g 

Dat speelt 

helemaal 

geen rol, 

omdat 

 

5,6 5,3 0,0 0,0 40,0 0,0 7,7 100,0 0,0 0,0 7,7 

Dat speelt 

een kleine 

rol, maar het 

is niet 

doorslaggeve

nd, omdat 

 

30,9 31,3 0,0 0,0 20,0 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 15,4 

Dat speelt 55,3 55,4 0,0 0,0 40,0 100,0 46,2 0,0 33,3 0,0 61,5 
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een 

doorslaggeve

nde rol, 

omdat 

 

Weet 

niet/geen 

mening, 

omdat 

 

8,2 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 66,7 0,0 15,4 

N 103

8 

1001 0 0 5 2 13 1 3 0 13 
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1.4  Stel dat u voor de behandeling van prostaatkanker gedurende een periode van 6 

maanden meerdere keren naar het ziekenhuis/behandelcentrum moet.  

Hoe lang wilt u maximaal onderweg zijn om voor een prostaatkankerbehandeling naar 

een ziekenhuis/behandelcentrum te gaan? 

 

1.4.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 50-59 jaar 60-64 jaar 65-69 jaar 70 jaar en ouder 

Maximaal 15 minuten 5,7 5,0 6,7 4,4 6,3 

15 tot 30 minuten 24,9 19,7 25,2 24,6 28,0 

30 tot 45 minuten 20,6 14,3 19,6 25,7 22,6 

45 minuten tot een uur 19,2 26,3 16,0 15,3 17,9 

1 tot 2 uur 13,8 15,1 13,5 16,9 11,9 

2 tot 3 uur 4,2 6,2 6,1 2,7 2,8 

Langer dan 3 uur, namelijk [_] uur 1,3 1,5 1,8 1,6 0,7 

Weet ik echt niet 10,3 12,0 11,0 8,7 9,8 

N 1034 259 163 183 429 

1.4.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Maximaal 15 

minuten 

5,7 6,5 5,8 0,0 0,0 

15 tot 30 

minuten 

24,9 27,0 24,3 29,4 22,2 

30 tot 45 

minuten 

20,6 20,5 20,9 29,4 7,4 

45 minuten 

tot een uur 

19,2 19,5 19,3 17,6 18,5 

1 tot 2 uur 13,8 9,7 14,8 0,0 22,2 

2 tot 3 uur 4,2 3,8 4,1 11,8 3,7 

Langer dan 3 

uur, namelijk 

1,3 0,0 1,2 5,9 7,4 
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[_] uur 

Weet ik echt 

niet 

10,3 13,0 9,6 5,9 18,5 

N 1034 185 805 17 27 

1.4.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Maximaal 15 minuten 5,7 4,4 2,3 6,7 

15 tot 30 minuten 24,9 19,6 21,6 27,4 

30 tot 45 minuten 20,6 16,6 15,9 22,8 

45 minuten tot een uur 19,2 22,9 25,0 17,0 

1 tot 2 uur 13,8 17,7 15,9 12,0 

2 tot 3 uur 4,2 5,5 5,7 3,4 

Langer dan 3 uur, namelijk [_] 

uur 

1,3 1,1 1,1 1,3 

Weet ik echt niet 10,3 12,2 12,5 9,3 

N 1034 271 88 675 

1.4.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Maximaal 15 minuten 5,7 6,9 5,8 4,4 

15 tot 30 minuten 24,9 29,9 24,5 20,4 

30 tot 45 minuten 20,6 20,7 23,1 17,3 

45 minuten tot een uur 19,2 16,4 16,3 25,8 

1 tot 2 uur 13,8 12,2 13,1 16,4 

2 tot 3 uur 4,2 2,0 4,1 6,3 

Langer dan 3 uur, namelijk [_] uur 1,3 0,3 2,4 0,6 

Weet ik echt niet 10,3 11,5 10,7 8,8 

N 1034 304 412 318 

1.4.5. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Maximaal 15 minuten 5,7 5,9 3,6 6,7 6,0 

15 tot 30 minuten 24,9 16,8 18,9 20,4 32,7 

30 tot 45 minuten 20,6 27,7 24,5 18,9 18,0 

45 minuten tot een uur 19,2 17,6 20,9 18,9 19,1 

1 tot 2 uur 13,8 14,3 19,9 14,4 10,6 

2 tot 3 uur 4,2 2,5 3,1 6,7 3,5 

Langer dan 3 uur, namelijk [_] uur 1,3 2,5 0,5 1,4 1,2 

Weet ik echt niet 10,3 12,6 8,7 12,6 9,0 

N 1034 119 196 285 434 

1.4.6. Crossing naar provincie 

 Tota Drent Flevola Friesla Gelderla Groning Limbu Noord Noor Overijs Utrec Zeela Zuid-
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al he nd nd nd en rg -

Braba

nt 

d-

Holla

nd 

sel ht nd Holla

nd 

Maxim

aal 15 

minute

n 

5,7 4,5 3,4 2,7 3,6 10,5 11,0 6,0 5,1 3,6 6,5 0,0 6,5 

15 tot 

30 

minute

n 

24,9 15,9 20,7 16,2 18,9 18,4 17,1 23,2 31,8 17,9 37,1 14,3 32,1 

30 tot 

45 

minute

n 

20,6 27,3 24,1 24,3 27,9 31,6 25,6 14,3 14,6 17,9 17,7 25,7 20,5 

45 

minute

n tot 

een 

uur 

19,2 15,9 17,2 10,8 20,7 26,3 13,4 19,6 20,4 23,2 12,9 28,6 20,0 

1 tot 2 

uur 

13,8 18,2 13,8 16,2 18,0 7,9 12,2 14,9 10,2 26,8 9,7 17,1 11,2 

2 tot 3 

uur 

4,2 0,0 6,9 8,1 2,7 0,0 3,7 7,1 3,8 1,8 4,8 11,4 2,8 

Langer 

dan 3 

uur, 

namelij

k [_] 

uur 

1,3 4,5 0,0 2,7 0,9 0,0 1,2 1,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet 

ik echt 

niet 

10,3 13,6 13,8 18,9 7,2 5,3 15,9 13,1 10,8 8,9 11,3 2,9 7,0 

N 103

4 

44 29 37 111 38 82 168 157 56 62 35 215 

1.4.7. Crossing naar geboorteland 

 

Tota

al 

Nederla

nd 

Turkij

e 

Marokk

o 

Surina

me 

Nederland

se Antillen 

/ Aruba 

Indones

ië 

Afrikaa

ns land 

(excl. 

Marokk

o) 

Aziatisch 

land 

(excl. 

Indonesi

ë) 

Midden/Zu

id Amerika 

(excl. 

Suriname 

Overi

g 

Maxima

al 15 

minute

n 

5,7 5,5 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 
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15 tot 

30 

minute

n 

24,9 24,5 0,0 0,0 40,0 50,0 53,8 100,0 33,3 0,0 7,7 

30 tot 

45 

minute

n 

20,6 20,7 0,0 0,0 20,0 0,0 23,1 0,0 33,3 0,0 15,4 

45 

minute

n tot 

een uur 

19,2 19,6 0,0 0,0 20,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 7,7 

1 tot 2 

uur 

13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 

2 tot 3 

uur 

4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 

Langer 

dan 3 

uur, 

namelij

k [_] 

uur 

1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik 

echt 

niet 

10,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 33,3 0,0 7,7 

N 103

4 

997 0 0 5 2 13 1 3 0 13 
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1.5  Stelt u zich voor dat u twijfel heeft bij de diagnose van het behandelcentrum dat bij u 

prostaatkanker heeft geconstateerd. Zou u dan een second opinion aanvragen bij een 

ander behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

 

1.5.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 50-59 jaar 60-64 jaar 65-69 jaar 70 jaar en ouder 

Ja, zeker wel, omdat 

 

38,9 43,2 45,4 40,4 33,1 

Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

22,9 23,2 17,8 21,9 25,2 

Nee, waarschijnlijk niet, omdat 

 

16,2 12,7 13,5 14,2 20,0 

Nee, zeker niet, omdat 

 

4,5 3,5 3,7 2,2 6,5 

Weet ik echt niet 17,5 17,4 19,6 21,3 15,2 

N 1034 259 163 183 429 

1.5.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Ja, zeker wel, 

omdat 

 

38,9 36,2 38,9 47,1 51,9 

Ja, 

waarschijnlijk 

wel, omdat 

 

22,9 21,6 23,9 11,8 11,1 

Nee, 

waarschijnlijk 

niet, omdat 

 

16,2 18,4 15,4 23,5 18,5 

Nee, zeker niet, 

omdat 

 

4,5 7,0 4,1 5,9 0,0 

Weet ik echt niet 17,5 16,8 17,8 11,8 18,5 

N 1034 185 805 17 27 
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1.5.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Ja, zeker wel, omdat 

 

38,9 43,9 38,6 36,9 

Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

22,9 21,0 28,4 23,0 

Nee, waarschijnlijk niet, 

omdat 

 

16,2 13,3 13,6 17,6 

Nee, zeker niet, omdat 

 

4,5 3,3 3,4 5,2 

Weet ik echt niet 17,5 18,5 15,9 17,3 

N 1034 271 88 675 

1.5.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ja, zeker wel, omdat 

 

38,9 32,9 41,7 40,9 

Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

22,9 21,1 21,4 26,7 

Nee, waarschijnlijk niet, omdat 

 

16,2 17,8 13,8 17,6 

Nee, zeker niet, omdat 

 

4,5 5,6 5,8 1,9 

Weet ik echt niet 17,5 22,7 17,2 12,9 

N 1034 304 412 318 

1.5.5. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Ja, zeker wel, omdat 

 

38,9 39,5 39,8 36,5 39,9 

Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

22,9 19,3 27,0 23,2 21,9 

Nee, waarschijnlijk niet, omdat 

 

16,2 14,3 14,8 15,1 18,0 

Nee, zeker niet, omdat 

 

4,5 4,2 2,6 5,3 5,1 

Weet ik echt niet 17,5 22,7 15,8 20,0 15,2 

N 1034 119 196 285 434 

1.5.6. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limbu

rg 

Noor

d-

Braba

Noor

d-

Holla

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 43 

nt nd 

Ja, zeker 

wel, 

omdat 

 

38,9 31,8 41,4 45,9 39,6 42,1 37,8 35,1 36,9 39,3 38,7 40,0 42,3 

Ja, 

waarschij

nlijk wel, 

omdat 

 

22,9 25,0 20,7 13,5 29,7 18,4 19,5 25,0 21,0 25,0 29,0 22,9 20,5 

Nee, 

waarschij

nlijk niet, 

omdat 

 

16,2 15,9 17,2 16,2 14,4 10,5 9,8 17,9 19,1 14,3 21,0 14,3 16,3 

Nee, 

zeker 

niet, 

omdat 

 

4,5 2,3 3,4 2,7 2,7 7,9 4,9 6,0 7,6 1,8 0,0 2,9 4,7 

Weet ik 

echt niet 

17,5 25,0 17,2 21,6 13,5 21,1 28,0 16,1 15,3 19,6 11,3 20,0 16,3 

N 103

4 

44 29 37 111 38 82 168 157 56 62 35 215 

1.5.7. Crossing naar geboorteland 

 

Tota

al 

Nederla

nd 

Turkij

e 

Marok

ko 

Surina

me 

Nederland

se 

Antillen / 

Aruba 

Indones

ië 

Afrikaa

ns land 

(excl. 

Marokk

o) 

Aziatisch 

land 

(excl. 

Indonesi

ë) 

Midden/Z

uid 

Amerika 

(excl. 

Suriname 

Overi

g 

Ja, zeker 

wel, omdat 

 

38,9 38,6 0,0 0,0 40,0 100,0 61,5 100,0 33,3 0,0 23,1 

Ja, 

waarschijnl

ijk wel, 

omdat 

 

22,9 23,2 0,0 0,0 40,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 23,1 

Nee, 

waarschijnl

ijk niet, 

omdat 

 

16,2 16,4 0,0 0,0 20,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nee, zeker 

niet, 

4,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 15,4 
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omdat 

 

Weet ik 

echt niet 

17,5 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 33,3 0,0 38,5 

N 103

4 

997 0 0 5 2 13 1 3 0 13 
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1.6  Afsluiting: 

U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over gezondheid. Het doel van het 

onderzoek is om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse mannen over de 

aspecten rondom de behandeling van prostaatkanker. De resultaten zullen door het 

Reinier Haga Prostaatkankercentrum worden gebruikt tijdens de actiemaand 

'Movember'. 

 

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

Opmerkingen: 

Opmerkingen: 

Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan krijgen. Deze 

vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen uitstellen of naar de 

achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen van onzekerheid die aanzetten tot 

rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van een goede 

vriend dat hij prostaatkanker had 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Heel confronterend 

Krijg ik nog een resultaat hier van. 

de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is sterk 

afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, met en zonder 

behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer vragen lijsten 

invullen. 

verdien onderzoek of prijs. 

Leuk om ingevuld te hebben. 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt en 

concentratie niet.. 

Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in België etc.Is 

ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te maken ? 

Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om er opelijk over 

te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet graag 

overbehandeld worden. 

Goed onderzoek 

Belangrijk  

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of bestralen. 
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Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van prostaatkanker en dat is 

wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel 

behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Mooi om mee te mogen doen. 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

ga zo door, blijf onderzoeken 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven antwoorden 

weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal kan is dat 10 

minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en tijdstip (spits etc) 

okidokie 

Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Hoop nooit mee te maken 

Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf besproken en 

een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de vooruitzichten. Was perfect, Heb 

inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect 

doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet genezen verklaard nog steeds middels medicatie onder 

behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor mij de KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden 

nog prima. Ik kan inmiddels al heel normaal leven leiden zonder vervelende problemen 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds smokkelde ik ook 

op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage psi (..?) geeft me een veilig 

gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar prostaatkanker . 

confronterende vragen 

Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al overleden 

is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 47 

2. Listings 

2.1  Stelt u zich voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt kiezen waar 

u zich laat behandelen. Welke van onderstaande aspecten vindt u dan het meest 

belangrijk bij de keuze voor een ziekenhuis/behandelcentrum?  

 

Zet onderstaande aspecten op volgorde van belangrijkheid door op het antwoord te 

klikken. Het aspect dat u het belangrijkst vindt, zet u op plek 1. Het aspect dat u daarna 

het belangrijkst vindt op plek 2, enzovoort.  

Aspecten die u helemaal niet belangrijk vindt, hoeft u niet te rangschikken. 

2.1.1. Anders, namelijk: 

◼ advies behandelend arts 

◼ Advies van de behandelend specialist 

◼ advies van de uroloog 

◼ Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in geleen. 

◼ ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ deskundigheid van uroloog 

◼ familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ kanker.nl 

◼ laat me niet behandelen 

◼ naar belgië voor behandeling 

◼ Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ niet behandelen 

◼ privacy 

◼ Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Specialisatie van het centrum 

◼ Totale bodyscan 

◼ Advies specialisten 

◼ advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ robot operatie 

◼ Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ bekendheid behandelaar 

◼ resultaten 

◼ een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ vergoeding zorgverzekering 
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◼ bekendheid arts 

◼  Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Advies behandelcentrum zelf  

◼ Advies behandelende arts 

◼ Behhandelkans 

◼ Beste behandelcentrum 

◼ bijwerkingen van de behandeling 

◼ Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ Eigen ervating 

◼ Eigen gevoel 

◼ eigen gevoel beslist 

◼ Geduldig afwachten! 

◼ Googelem 

◼ Info Internet  

◼ internet 

◼ je eigen gevoel 

◼ UITSLAG 

◼ Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ Welk ziekenhuis 
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2.2  Stelt u zich voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt kiezen waar 

u zich laat behandelen. Welke van onderstaande aspecten vindt u dan het meest 

belangrijk bij de keuze voor een ziekenhuis/behandelcentrum?  

 

Zet onderstaande aspecten op volgorde van belangrijkheid door op het antwoord te 

klikken. Het aspect dat u het belangrijkst vindt, zet u op plek 1. Het aspect dat u daarna 

het belangrijkst vindt op plek 2, enzovoort.  

Aspecten die u helemaal niet belangrijk vindt, hoeft u niet te rangschikken. 

2.2.1. Anders, namelijk: 

2.2.1.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 jaar Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ 50-59 jaar deskundigheid van uroloog 

◼ 50-59 jaar heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ 50-59 jaar kanker.nl 

◼ 50-59 jaar Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ 50-59 jaar niet behandelen 

◼ 50-59 jaar Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ 50-59 jaar Specialisatie van het centrum 

◼ 50-59 jaar Advies specialisten 

◼ 50-59 jaar Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ 50-59 jaar bekendheid behandelaar 

◼ 50-59 jaar een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ 50-59 jaar Advies behandelende arts 

◼ 50-59 jaar Behhandelkans 

◼ 50-59 jaar Eigen ervating 

◼ 60-64 jaar privacy 

◼ 60-64 jaar vergoeding zorgverzekering 

◼ 60-64 jaar Advies behandelcentrum zelf  

◼ 60-64 jaar Googelem 

◼ 60-64 jaar je eigen gevoel 

◼ 65-69 jaar AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in 

geleen. 

◼ 65-69 jaar laat me niet behandelen 

◼ 65-69 jaar naar belgië voor behandeling 

◼ 65-69 jaar Totale bodyscan 

◼ 65-69 jaar advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ 65-69 jaar resultaten 

◼ 65-69 jaar Eigen gevoel 

◼ 65-69 jaar eigen gevoel beslist 

◼ 65-69 jaar Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ 70 jaar en 

ouder 

advies behandelend arts 

◼ 70 jaar en Advies van de behandelend specialist 
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ouder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

advies van de uroloog 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ 70 jaar en 

ouder 

familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ 70 jaar en 

ouder 

kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ 70 jaar en 

ouder 

advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ 70 jaar en 

ouder 

robot operatie 

◼ 70 jaar en 

ouder 

bekendheid arts 

◼ 70 jaar en 

ouder 

 Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Beste behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

bijwerkingen van de behandeling 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Geduldig afwachten! 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Info Internet  

◼ 70 jaar en 

ouder 

internet 

◼ 70 jaar en 

ouder 

UITSLAG 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Welk ziekenhuis 

2.2.1.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) advies behandelend arts 
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◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) advies van de uroloog 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) laat me niet behandelen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) privacy 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) vergoeding zorgverzekering 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Advies behandelende arts 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Beste behandelcentrum 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Eigen ervating 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Advies van de behandelend specialist 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, 

wat een amateurs hier in geleen. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten 

behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

deskundigheid van uroloog 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

kanker.nl 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

naar belgië voor behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

niet behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Totale bodyscan 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Advies specialisten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Meerpersoons huishouden zonder Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

robot operatie 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bekendheid behandelaar 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

resultaten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bekendheid arts 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

 Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Advies behandelcentrum zelf  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Behhandelkans 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bijwerkingen van de behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Eigen gevoel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

eigen gevoel beslist 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Geduldig afwachten! 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Googelem 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Info Internet  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

internet 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je eigen gevoel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

UITSLAG 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Welk ziekenhuis 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

Specialisatie van het centrum 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan 
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jongste kind 13 t/m 17 jaar mijn leven 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de 

overige aspecten 

2.2.1.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

deskundigheid van uroloog 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

kanker.nl 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

laat me niet behandelen 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

naar belgië voor behandeling 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Specialisatie van het centrum 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Advies specialisten 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

 Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Advies behandelcentrum zelf  

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Behhandelkans 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Googelem 

◼ Full-time (35 uur of 

meer) 

Info Internet  

◼ Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Totale bodyscan 

◼ Part-time (12 t/m 34 

uur) 

bekendheid behandelaar 

◼ Part-time (12 t/m 34 

uur) 

resultaten 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

advies behandelend arts 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Advies van de behandelend specialist 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 advies van de uroloog 
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uur) 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een 

amateurs hier in geleen. 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

niet behandelen 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

privacy 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

robot operatie 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

vergoeding zorgverzekering 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

bekendheid arts 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Advies behandelende arts 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Beste behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

bijwerkingen van de behandeling 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 Eigen ervating 
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uur) 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Eigen gevoel 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

eigen gevoel beslist 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Geduldig afwachten! 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

internet 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

je eigen gevoel 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

UITSLAG 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Welk ziekenhuis 

2.2.1.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in geleen. 

◼ Laag De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ Laag heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Laag laat me niet behandelen 

◼ Laag robot operatie 

◼ Laag  Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Laag Advies behandelcentrum zelf  

◼ Laag Advies behandelende arts 

◼ Laag Behhandelkans 

◼ Laag Googelem 

◼ Laag internet 

◼ Laag Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ Midden advies van de uroloog 

◼ Midden naar belgië voor behandeling 

◼ Midden niet behandelen 

◼ Midden privacy 

◼ Midden Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Midden Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ Midden Totale bodyscan 

◼ Midden Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ Midden resultaten 

◼ Midden bekendheid arts 

◼ Midden Eigen ervating 

◼ Midden Eigen gevoel 

◼ Midden eigen gevoel beslist 

◼ Midden Geduldig afwachten! 
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◼ Midden Info Internet  

◼ Midden je eigen gevoel 

◼ Midden UITSLAG 

◼ Midden Welk ziekenhuis 

◼ Hoog advies behandelend arts 

◼ Hoog Advies van de behandelend specialist 

◼ Hoog Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ Hoog ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ Hoog deskundigheid van uroloog 

◼ Hoog familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Hoog kanker.nl 

◼ Hoog Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Hoog Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Hoog kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Hoog Specialisatie van het centrum 

◼ Hoog Advies specialisten 

◼ Hoog advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ Hoog advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Hoog Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ Hoog eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ Hoog bekendheid behandelaar 

◼ Hoog een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ Hoog vergoeding zorgverzekering 

◼ Hoog Beste behandelcentrum 

◼ Hoog bijwerkingen van de behandeling 

◼ Hoog Dat ik hoop krijg om te genezen 

2.2.1.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

niet behandelen 

◼ Noord-

Nederland 

Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ Noord-

Nederland 

eigen gevoel beslist 

◼ Noord-

Nederland 

Welk ziekenhuis 

◼ Oost-Nederland Advies van de behandelend specialist 

◼ Oost-Nederland deskundigheid van uroloog 

◼ Oost-Nederland familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Oost-Nederland heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Oost-Nederland kanker.nl 

◼ Oost-Nederland Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Oost-Nederland Totale bodyscan 

◼ Oost-Nederland advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ Oost-Nederland Advies behandelcentrum zelf  
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◼ Oost-Nederland bijwerkingen van de behandeling 

◼ Oost-Nederland UITSLAG 

◼ Zuid-Nederland AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in 

geleen. 

◼ Zuid-Nederland laat me niet behandelen 

◼ Zuid-Nederland naar belgië voor behandeling 

◼ Zuid-Nederland Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Zuid-Nederland Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Zuid-Nederland bekendheid behandelaar 

◼ Zuid-Nederland resultaten 

◼ Zuid-Nederland een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ Zuid-Nederland Advies behandelende arts 

◼ Zuid-Nederland Eigen gevoel 

◼ Zuid-Nederland Info Internet  

◼ West-Nederland advies behandelend arts 

◼ West-Nederland advies van de uroloog 

◼ West-Nederland Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ West-Nederland ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ West-Nederland De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ West-Nederland privacy 

◼ West-Nederland kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ West-Nederland Specialisatie van het centrum 

◼ West-Nederland Advies specialisten 

◼ West-Nederland advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ West-Nederland Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ West-Nederland eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ West-Nederland robot operatie 

◼ West-Nederland Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ West-Nederland vergoeding zorgverzekering 

◼ West-Nederland bekendheid arts 

◼ West-Nederland  Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ West-Nederland Behhandelkans 

◼ West-Nederland Beste behandelcentrum 

◼ West-Nederland Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ West-Nederland Eigen ervating 

◼ West-Nederland Geduldig afwachten! 

◼ West-Nederland Googelem 

◼ West-Nederland internet 

◼ West-Nederland je eigen gevoel 

◼ West-Nederland Wel of niet met Robotapperatuur 

2.2.1.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe niet behandelen 

◼ Drenthe Advies behandeld arts ziekenhuis  
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◼ Drenthe Welk ziekenhuis 

◼ Flevoland Totale bodyscan 

◼ Friesland eigen gevoel beslist 

◼ Gelderland Advies van de behandelend specialist 

◼ Gelderland deskundigheid van uroloog 

◼ Gelderland familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Gelderland heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Gelderland kanker.nl 

◼ Gelderland Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Gelderland advies van de behandelend specialist (uroloog) 

◼ Gelderland Advies behandelcentrum zelf  

◼ Gelderland bijwerkingen van de behandeling 

◼ Gelderland UITSLAG 

◼ Limburg AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in 

geleen. 

◼ Limburg een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ Noord-

Brabant 

naar belgië voor behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Noord-

Brabant 

bekendheid behandelaar 

◼ Noord-

Brabant 

resultaten 

◼ Noord-

Brabant 

Eigen gevoel 

◼ Noord-

Brabant 

Info Internet  

◼ Noord-Holland advies behandelend arts 

◼ Noord-Holland advies van de uroloog 

◼ Noord-Holland kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Noord-Holland robot operatie 

◼ Noord-Holland Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ Noord-Holland bekendheid arts 

◼ Noord-Holland Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ Noord-Holland je eigen gevoel 

◼ Utrecht Specialisatie van het centrum 

◼ Utrecht advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Utrecht Eigen ervating 

◼ Utrecht Geduldig afwachten! 

◼ Utrecht Googelem 

◼ Zeeland laat me niet behandelen 

◼ Zeeland Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Zeeland Advies behandelende arts 

◼ Zuid-Holland Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 
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◼ Zuid-Holland ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ Zuid-Holland De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ Zuid-Holland privacy 

◼ Zuid-Holland Advies specialisten 

◼ Zuid-Holland Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ Zuid-Holland eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ Zuid-Holland vergoeding zorgverzekering 

◼ Zuid-Holland  Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Zuid-Holland Behhandelkans 

◼ Zuid-Holland Beste behandelcentrum 

◼ Zuid-Holland internet 

◼ Zuid-Holland Wel of niet met Robotapperatuur 

2.2.1.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland advies behandelend arts 

◼ Nederland Advies van de behandelend specialist 

◼ Nederland advies van de uroloog 

◼ Nederland Advies van mijn vrouw (is medisch specialist) 

◼ Nederland ben zelf medicus, ken mijn vrienden weet waar ik mij zou laten behandelen 

◼ Nederland De vriendelijkheid van de verplegend medewerkers 

◼ Nederland deskundigheid van uroloog 

◼ Nederland familie, vrienden of anderen, die uit ervaring spreken 

◼ Nederland kanker.nl 

◼ Nederland laat me niet behandelen 

◼ Nederland naar belgië voor behandeling 

◼ Nederland Naar mijn vaste ziekenhuis waar mijn dossier ligy 

◼ Nederland Natuurgeneeskunde, eigen kracht  

◼ Nederland niet behandelen 

◼ Nederland privacy 

◼ Nederland Wil ik wel behandeld worden??? 

◼ Nederland Advies behandeld arts ziekenhuis  

◼ Nederland Specialisatie van het centrum 

◼ Nederland Totale bodyscan 

◼ Nederland Advies specialisten 

◼ Nederland advies vanuit de zorgverzekeraar 

◼ Nederland Eigen ervaring met een ziekenhuis/behandelcentrum 

◼ Nederland eigen online onderzoek (ben huisarts geweest) 

◼ Nederland robot operatie 

◼ Nederland Als ik echt niet meer behandeld kan worden dan maak ik een einde aan mijn leven 

◼ Nederland bekendheid behandelaar 

◼ Nederland resultaten 

◼ Nederland een combinatie van sommige zaken zoals sommige vernoemd in de overige aspecten 

◼ Nederland vergoeding zorgverzekering 

◼ Nederland bekendheid arts 
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◼ Nederland  Neem aan dat artsen weten waar ze over praten 

◼ Nederland Advies behandelcentrum zelf  

◼ Nederland Advies behandelende arts 

◼ Nederland Behhandelkans 

◼ Nederland Beste behandelcentrum 

◼ Nederland bijwerkingen van de behandeling 

◼ Nederland Dat ik hoop krijg om te genezen 

◼ Nederland Eigen gevoel 

◼ Nederland eigen gevoel beslist 

◼ Nederland Geduldig afwachten! 

◼ Nederland Googelem 

◼ Nederland Info Internet  

◼ Nederland internet 

◼ Nederland je eigen gevoel 

◼ Nederland UITSLAG 

◼ Nederland Wel of niet met Robotapperatuur 

◼ Nederland Welk ziekenhuis 

◼ Suriname kans van slagen, behoud van levenskwaliteit 

◼ Suriname Eigen ervating 

◼ Indonesië AZM ( maastricht ) kan Orbis Sittard-geleen een voorbeeld aan nemen, wat een amateurs hier in 

geleen. 

◼ Overig heb in 2009L Prostaatkanker gehad 

◼ Overig advies van de behandelend specialist (uroloog) 
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2.3  Stelt u zich nogmaals voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt 

kiezen waar u zich laat behandelen. 

 

In hoeverre zou het advies van de huisarts voor u een rol spelen bij de keuze voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

2.3.1. Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

◼ (Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man behandelt kan 

worden  

◼ . 

◼ advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ Advies van specialist belangrijker 

◼ als ik maar behadeld wordt 

◼ als ik maar goed geholpen wordt 

◼ andere dockter hoor ik het wel 

◼ Behandelcentrum gaat voor 

◼ belangrijk 

◼ Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ de kennis van de arts 

◼ de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Goed contact  

◼ Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ het toch moet gebeuren 

◼ Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ hoe objectief is dat? 

◼ Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ ik hem vertrouw 

◼ Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ ik mij niet laat behandelen 

◼ Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ ik vertrouw op de wetenschap 
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◼ Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ niet behandelen 

◼ nvt 

◼ omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden ,maar nu op dit 

ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een uroloog een kan op 31 oktobert 

terecht 

◼ Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ onvoldoende kennis 

◼ via consultatie 

◼ vind ik heel belangrijk 

◼ weet ik niet 

◼ weet niet 

◼ wel belangrijk 

◼ zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

◼ Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ Zou alleen geholpen willen worden 

2.3.2. Dat speelt een kleine rol, maar het is niet doorslaggevend, omdat 

 

◼  het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼  wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ . 

◼ ...deze geen specialist is 

◼ ? 

◼ 1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ 50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van belang kunnen 

zijn 

◼ afhankelijk van het overleg. 

◼ andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ andere factoren nog belangrijker zijn. 
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◼ andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Andere info ook belangrijk is 

◼ andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ behandelcentra belangrijkste 

◼ Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn expertise laten 

doen 

◼ Belangrijkste is de specialist 

◼ Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ bepaal ik zelf 

◼ dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ dat per persoon verschilt 

◼ De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ De arts plaatselijk is 

◼ De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief verdiept heeft 

in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ de huisarts geen specailist is. 

◼ De huisarts geen specialist is 

◼ De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen 

◼ De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ De huisarts is geen specialist 

◼ de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen vellen over 

een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ De huisarts niet alles kan weten 

◼ de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te beperkt is 

◼ de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein percentage 

◼ De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 
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◼ de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ De specialist er meer van afweet 

◼ De specialist het laatste woord heeft 

◼ de specialist weet denk meer 

◼ De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Deze toch een professioneel is 

◼ deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met bijvoorbeeld een zeer 

goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ die geen specialist is 

◼ die is geen specialist 

◼ die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ die onder controle ben 

◼ die ook niet alles weet 

◼ die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer weet 

◼ Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de VS. De angst 

van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Een specialist beter advies kan geven 

◼ Eerste in de keten zal zijn 

◼ Eigen informatie belangrijk is 

◼ er andere aspecten zijn 

◼ er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ er meer info beschikbaar is 

◼ Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ er nog andere bronnen zijn 

◼ er ook andere adviezen kunnenzijn 
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◼ er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ er zijn ook andere factoren 

◼ Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ ervaringen zeker meetellen 

◼ evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ ga af op de specialist 

◼ Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ geen isdee 

◼ Geen specialist 

◼ Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ heb voorkeur voor lokatie 

◼ Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door lotgenoten 

◼ het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles weten) 

◼ Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ hij geen specialist is 

◼ Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ hij meer weet dan ik 

◼ hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ hij ook geen specialist is 

◼ Hij partijdig kan zijn 

◼ Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ hij weet ook niet alles 

◼ hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een minimum aan 

invasieve behandeling 

◼ Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 
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◼ Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik nu in 

behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ ik advies wil hebben van specialist 

◼ ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Ik dat als advies zie. 

◼ Ik dat zelf bepaal 

◼ Ik de behandel centra ken 

◼ Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het advies daarom 

wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst naar de resultaten van het 

behandelcentrum willen kijken. 

◼ Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo ernstig zou zijn dat 

er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te gaan, dn zou ik het 

advies zeker opvolgen. 

◼ Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 
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◼ ik het graag zelf bepaal 

◼ Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ ik kies voor behandeling in België 

◼ Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ ik me breder wil orienteren 

◼ Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en het suc6 

daarvan 

◼ ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis dan op de 

huisarts in dit geval. 

◼ ik meer afga op specialisten 

◼ ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft gehad 

◼ ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats zet 

◼ Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Ik ook veder informer 

◼ Ik ook verder kijjk 

◼ Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen mbt resultaat 

en wachttijden 

◼ ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  
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◼ ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach doen voordat ik 

me zou laten verwijzen. 

◼ Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Ik zelf beslis  

◼ ik zelf beslis waar 

◼ ik zelf beslist 

◼ Ik zelf elders advies inwin 

◼ ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere kant van het land 

stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen in mijn huisarts dat is het 

probleem niet. 

◼ ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 

◼ ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende ziekenhuizen 

◼ ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ ik zelf op onderzoek ga 

◼ ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ ik zelf wel kan niezen 

◼ Ik zelf zal bepalen  

◼ ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de beste resultaten 

boekt 

◼ Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ is geen neuroloog 

◼ Is geen speciali st 

◼ is geen specialist 

◼ Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Je moet steeds zelf de keuze maken. 
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◼ Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ kan ik zelf bepalen 

◼ Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Kennis van zaken 

◼ liever met een specialist te maken 

◼ ligt ook aan de andere aspecten  

◼ maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ mag door verwijzen 

◼ Meerdere factoren  

◼ meerdere factoren van belang zijn 

◼ mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ meten is weten 

◼ Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ misschien zinvol 

◼ Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen verantwoordelijkheid nemen en 

me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of specialist slecht is. 

◼ Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ omdat ik zelf beslis 

◼ Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 

◼ ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Second opinion 

◼ sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas twee keer 

ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ specialist ook belangrijk is 

◼ Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die ik inwin over 

geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder oriënteren. 

◼ te weinig kennis van complexe materie 
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◼ Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Uroloog belangrijk  

◼ vertrouw meer op de specialist 

◼ Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Weet wat er gebeuren moet 

◼ wel belangrijk 

◼ Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ wil eerst meer info inwinnen 

◼ Zal wel ervaring henben 

◼ zelf kiezen 

◼ Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ Ziekenhuis is bekend. 

◼ Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de ervaring van degene 

die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, belangrijker vind. 

2.3.3. Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 

 

◼  ikzelf actie moet ondernemen 

◼ 100% vertrouwen 

◼ advies altijd goed 

◼ Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ bekend is met de voor geschiedenis 

◼ bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en ander nogal 

afhankelijk van het stadium etc... 

◼ breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Daar de kennis aanwezig is 

◼ Daar de kennis zit 

◼ Daar is de huisarts voor. 

◼ Daar vertrouw ik op 

◼ Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ De arts op de hoogte is van behandelde patienten 
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◼ De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ De dokter ervaring heeft 

◼ De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ De eerste die ik spreek  

◼ de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ De ervaring neem je mee 

◼ De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ De huisarts daar iets van weet 

◼ De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft hier de ervaring mee 

◼ de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ De huisarts heeft ervaring  

◼ De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ De huisarts het het beste weet 

◼ de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ De huisarts hier het meest van af weet 

◼ De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ de huisarts is bekend met de branche 

◼ De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor genezing. 

◼ De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ de huisarts kent je 

◼ De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste behandelcentrum ook wel 

zal kennen. 

◼ de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 72 

◼ De huisarts mij het beste kent 

◼ De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft om dit advies te 

geven. 

◼ de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt tussen de 

behandelcentra 

◼ de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben welke procedure 

gevolgd gaat worden 

◼ de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en ervaringen zijn 

◼ De kennis van zaken 

◼ De vakkennis belangrijk vind 

◼ dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Deskundig 

◼ deskundig advies is belangrijk 

◼ deskundige advies wenselijk 

◼ Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan inschatten 

◼ deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ deze de kennis heeft 

◼ deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ deze ervaring heeft. 

◼ Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ die er het meeste verstand van heeft 

◼ die ervaring heeft en meer weet 

◼ Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Die heeft er verstand van 

◼ Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ die het best op de hoogte is 

◼ die het meeste ervaring heeft 
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◼ Die is bekend met mijn situatie 

◼ die je dan door stuurd 

◼ die kan het weten 

◼ Die mij adviseerd  

◼ die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ die uit ervaring kan spreken 

◼ Die weet er het meeste van af 

◼ die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ die weet jhoe ik moet handelen 

◼ Die weet meer dan ik 

◼ Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Die weet wat het beste is 

◼ die zal het wel weten 

◼ Dit een deskundige professional is 

◼ dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ dokter weet welke goed voor me is 

◼ een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ eerste aanspreekpunt 

◼ er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat daarmee te doen.  

◼ er kennis van zaken is 

◼ Ervaring 

◼ ervaring 

◼ ervaring 

◼ ervaring 

◼ ervaring 

◼ Ervaring van de huisarts 

◼ Expert 

◼ Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Geeft advies 

◼ geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... maar wat men in 

het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is ook belangrijk 

◼ Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste weet waar te 

behandelen 

◼ Gifs rol 

◼ goed is 

◼ Goedechuisarts  

◼ Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ h 

◼ heb daar vertrouwen in 

◼ Heb prostaat kanker  
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◼ Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ heb vertrouwen in de huisarts 

◼ heeft de meeste ervaring 

◼ heeft e weten schap 

◼ Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ heeft veel ervaring 

◼ Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ heel veel ivm deskundigheid 

◼ heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ het deskundig is 

◼ het is een van de uitleg. 

◼ Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ hij bekend is met de gegevens 

◼ Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de behandelcentra. 

◼ Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Hij de expert is 

◼ Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ hij de juiste kanalen weet 

◼ Hij de kennis heeft 

◼ hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Hij deskundig is en ik niet 

◼ Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Hij er bekend mee is 

◼ hij er meer mee te maken heeft. 

◼ hij er meer van weet dan ik 

◼ hij er meer vanaf weet 

◼ hij er veel van weet 

◼ hij er verstand van heeft 

◼ hij er verstand van heeft 

◼ hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Hij ervaring heeft 
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◼ hij ervaring heeft 

◼ Hij ervaring heeft 

◼ hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Hij heeft de kennis 

◼ hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ hij heeft er meer verstand van 

◼ Hij heeft er verstand van  

◼ Hij heeft er verstand van 

◼ hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ Hij heeft er verstand van. 

◼ Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Hij heeft het beste met mij voor 

◼ hij heeft kennis van zaken 

◼ hij heeft meer ervaring 

◼ hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Híj het beste weet 

◼ Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ hij het meeste weet 

◼ Hij het netwerk kent 

◼ Hij het wel het beste zal weten 

◼ hij het wel weet ga ik van uit 

◼ hij is de deskundige 

◼ hij is deskundig 

◼ Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ hij kennis van zaken heeft 

◼ Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ hij kent mij goed en al heel lang 

◼ hij lijkt mij deskundig 

◼ Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ hij meer kennis heeft 

◼ Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 
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◼ hij mij goed kent 

◼ hij mij het beste kent. 

◼ Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Hij mij van advies geeft 

◼ Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ hij of zij mij een advies geven 

◼ Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Hij stuurt mij door. 

◼ Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ hij weet hier het meeste van 

◼ hij weet hier het meeste van 

◼ Hij weet meer 

◼ Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ hij weet waar de kennis is 

◼ Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Hij weet waar hij over praat 

◼ hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ hij weet waar ik heen moet 

◼ hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Hij weet wat er speelt 

◼ hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ hij zeer deskundig is 

◼ hij/zij heeft ervaring 

◼ hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Hij/zij deskundig is 
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◼ hij/zij deskundig is. 

◼ Hij/zij ervaring heeft 

◼ hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Huisarts 

◼ Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met bijbehorende 

resultaten. 

◼ huisarts is startpunt van alles. 

◼ Huisarts kent mij 

◼ huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ ik aanneem dat hij het weet 

◼ Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best geholpen wordt. 

◼ Ik afga op zijn/haar advies 

◼ ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is begaan, 

bewogen en zeer open. 

◼ ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ ik daar vertrouwen in heb 

◼ ik de huis arts vertrouw 

◼ ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ ik de huisarts vertrouw 

◼ Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, die ik over het 

hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar mijn mening een 

goed overzicht. 

◼ ik die het meest vertrouw 

◼ ik die vertrouw 

◼ ik dit advies vertrouw. 

◼ ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 
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◼ ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of mij kan wijzen op 

aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat komen in zijn 

advies 

◼ ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit kan brengen 

◼ Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan geven 

◼ Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 

◼ ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht kan.  

◼ Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk behandelcentrum of 

ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Ik ga van kennis uit 
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◼ Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ ik geen keus heb 

◼ Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ ik heb een goede huisarts 

◼ Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ ik hem gellof 

◼ ik hem hierin deskundig acht 

◼ ik hem vertrouw 

◼ ik hem vertrouw 

◼ Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ ik het zeker wil weten 

◼ Ik hier op vertrouw 

◼ ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ ik mijn huisarts vertrouw 

◼ ik mijn huisarts vertrouw 

◼ ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ ik mijn huisarts vertrouw 

◼ ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van de behandel 

kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens terecht kunt. 

◼ Ik op hem vertrouw. 

◼ Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ Ik toch de beste behandeling wil 

◼ ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ ik uitga van zijn expertise 

◼ ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en betrouwbaar advies 

welkom is. 

◼ Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje huisarts wel 

◼ Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 
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◼ Ik vertrouw hem 

◼ ik vertrouw mijn huisarts 

◼ ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Ik vertrouw op zijn mening 

◼ ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met hem kan ik goed en 

rustig overleggen. 

◼ ik volkomen vertrouw 

◼ ik volledig op hem vertoruw 

◼ Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ ik zelf geen idee heb 

◼ ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ ik zou het toch niet weten 

◼ ikdaarop vertrouw 

◼ is belangrijk 

◼ is vertrouwt 

◼ Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een behandeling etc. 

◼ Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ je verder geen kennis hebt. 
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◼ Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Kennis van 

◼ kennis van mij en de specialist 

◼ kennis van zaken 

◼ Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ kwestie van vertrouwen 

◼ Meer ervaring 

◼ Meest ervaring 

◼ men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Mening van arts belangrijk  

◼ Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en die ik volledig 

vertrouw. 

◼ Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ Neem aan dat deze meer weet  

◼ neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus de ervaring van de 

arts 

◼ Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse behandelcentra. 

◼ Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ omdat ik die vertrouw 

◼ Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ omdat ik hem vertrouw 

◼ omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 
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◼ omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik dan ook op 

◼ Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ omdat zij bekend is met de materie 

◼ omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Professioneel advies 

◼ toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ Vertouwd  

◼ vertrouw hen 

◼ Vertrouw op huisarts 

◼ Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Vertrouwd 

◼ vertrouwd advies 

◼ Vertrouwen 

◼ Vertrouwen  

◼ Vertrouwen  

◼ vertrouwen 

◼ vertrouwen 

◼ Vertrouwen 

◼ Vertrouwen 

◼ vertrouwen 

◼ VERTROUWEN 

◼ Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Vertrouwen in de arts 

◼ vertrouwen in de huisarts 

◼ Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ vertrouwen in huisarts 

◼ Vertrouwens persoon 

◼ vertrouwensman 

◼ Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ weet door ervaring waar het om gaat 
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◼ weet de juiste weg aan te geven 

◼ weet er alles van 

◼ weet er meer van 

◼ weet er te weinig van 

◼ wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van doorslaggevend belang is. 

◼ Xx 

◼ Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Zei een gied advies kunnen geven 

◼ zekerheid 

◼ Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ zelf wil beslissen 

◼ Zie hem als ter zake kundig 

◼ Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ zij de meeste ervaring hebben 

◼ zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Zij een professional is 

◼ zij er meer van weten . 

◼ zij er verstand van heeft 

◼ zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ Zij heeft de kennis 

◼ zij heet beste weet 

◼ zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Zij is mijn arts 

◼ zij meer info hebben over andere patienten 

◼ zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Zij/jij mij kent 

◼ Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ zijn ervaring meetelt 

◼ zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ zijn terrein 

◼ zijn werk 

2.3.4. Weet niet/geen mening, omdat 
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◼ . 

◼ als ik maar geholpen wordt 

◼ Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ geen 

◼ Geen bekendheid 

◼ Geen enkel teken van 

◼ geen ervaring mee 

◼ geen iddee 

◼ Geen idee 

◼ Geen idee 

◼ Geen keuze 

◼ geen mening 

◼ Geen mening 

◼ geen mening 

◼ Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Heb het niet meegemaakt 

◼ heb prostaatkanker gehad 

◼ het niet weet 

◼ het speelt geen rol 

◼ hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ ik niet weet 

◼ Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ ik ben niet deskundig 

◼ Ik ben niet ziek 

◼ ik dat dan ga beslissen 

◼ ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van alle adviezen van 

huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ Ik heb geen idee. 

◼ ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 
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◼ ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ ik weet dat niet 

◼ ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan worden 

◼ ik weet ook niet persiz 

◼ ik zal het echt niet weten 

◼ Il er nog over na moet denken  

◼ je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ maakt me niks uit 

◼ Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ MOET je ervaren  

◼ Niet gied over nagedacht  

◼ nog geen idee over. nvt 

◼ nooit bij de huisarts komt 

◼ nvt 

◼ nvt 

◼ Nvt 

◼ omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ omdat ik het advies van de arts volg  

◼ omdat ik het niet weet 

◼ Prive  

◼ Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ speelt nog niet 

◼ Te moeilijk 

◼ Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ weet het niet 

◼ weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ weet ik niet 

◼ Weet niet 

◼ weet niet 

◼ Weet niet 

◼ weet niet 

◼ Wil goed behandeld worden 

◼ X 

◼ xxx 

◼ xxxxxxxxxxxxxxx 
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2.4  Stelt u zich nogmaals voor dat er prostaatkanker bij u wordt geconstateerd en u kunt 

kiezen waar u zich laat behandelen. 

 

In hoeverre zou het advies van de huisarts voor u een rol spelen bij de keuze voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

2.4.1. Dat speelt helemaal geen rol, omdat 

 

2.4.1.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 

jaar 

(Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man 

behandelt kan worden  

◼ 50-59 

jaar 

. 

◼ 50-59 

jaar 

Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ 50-59 

jaar 

Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ 50-59 

jaar 

geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ 50-59 

jaar 

Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ 50-59 

jaar 

Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ 50-59 

jaar 

Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ 50-59 

jaar 

ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ 50-59 

jaar 

niet behandelen 

◼ 50-59 

jaar 

onvoldoende kennis 

◼ 50-59 

jaar 

via consultatie 

◼ 50-59 

jaar 

weet niet 

◼ 50-59 

jaar 

wel belangrijk 

◼ 60-64 

jaar 

Advies van specialist belangrijker 

◼ 60-64 

jaar 

als ik maar behadeld wordt 

◼ 60-64 

jaar 

Behandelcentrum gaat voor 
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◼ 60-64 

jaar 

Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ 60-64 

jaar 

ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ 60-64 

jaar 

ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ 60-64 

jaar 

Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ 60-64 

jaar 

Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ 60-64 

jaar 

Zou alleen geholpen willen worden 

◼ 65-69 

jaar 

advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ 65-69 

jaar 

als ik maar goed geholpen wordt 

◼ 65-69 

jaar 

een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ 65-69 

jaar 

Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ 65-69 

jaar 

Goed contact  

◼ 65-69 

jaar 

hoe objectief is dat? 

◼ 65-69 

jaar 

Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ 65-69 

jaar 

ik hem vertrouw 

◼ 65-69 

jaar 

ik mij niet laat behandelen 

◼ 65-69 

jaar 

ik vertrouw op de wetenschap 

◼ 65-69 

jaar 

Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ 65-69 

jaar 

neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ 65-69 

jaar 

omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ 65-69 

jaar 

Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ 65-69 

jaar 

omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ 70 jaar 

en ouder 

andere dockter hoor ik het wel 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

belangrijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de kennis van de arts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ 70 jaar 

en ouder 

het toch moet gebeuren 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ 70 jaar 

en ouder 

mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

nvt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden ,maar 

nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een uroloog een 

kan op 31 oktobert terecht 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vind ik heel belangrijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet ik niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

2.4.1.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

andere dockter hoor ik het wel 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Behandelcentrum gaat voor 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Eénpersoons huishouden Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Goed contact  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik mij niet laat behandelen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

nvt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

weet ik niet 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

weet niet 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Advies van specialist belangrijker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als ik maar behadeld wordt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de kennis van de arts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker 

hebt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ Meerpersoons huishouden het toch moet gebeuren 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hoe objectief is dat? 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin 

geen rol 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hem vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

niet behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd 

mee worden ,maar nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een 

gesprek aangevraagd bij een uroloog een kan op 31 oktobert terecht 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

via consultatie 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vind ik heel belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

wel belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zou alleen geholpen willen worden 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

(Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen 

waar je als man behandelt kan worden  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

onvoldoende kennis 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

2.4.1.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

(Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man 

behandelt kan worden  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Advies van specialist belangrijker 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

als ik maar behadeld wordt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik mij niet laat behandelen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Zou alleen geholpen willen worden 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 
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◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

onvoldoende kennis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

andere dockter hoor ik het wel 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Behandelcentrum gaat voor 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

belangrijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de kennis van de arts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Goed contact  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het toch moet gebeuren 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hoe objectief is dat? 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik hem vertrouw 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

niet behandelen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

nvt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden 

,maar nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een 

uroloog een kan op 31 oktobert terecht 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

via consultatie 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

vind ik heel belangrijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

weet ik niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

weet niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

wel belangrijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

◼ Niet werkend Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 
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(0 t/m 11 uur) 

2.4.1.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Laag andere dockter hoor ik het wel 

◼ Laag Behandelcentrum gaat voor 

◼ Laag Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Laag Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Laag de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ Laag Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ Laag het toch moet gebeuren 

◼ Laag Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Laag Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Laag ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Laag ik hem vertrouw 

◼ Laag ik mij niet laat behandelen 

◼ Laag ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Laag Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Laag ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Laag Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Laag Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Laag neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ Laag Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Laag weet niet 

◼ Laag wel belangrijk 

◼ Laag Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ Midden . 

◼ Midden advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ Midden belangrijk 

◼ Midden Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Midden de kennis van de arts 

◼ Midden een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Midden Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Midden Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Midden ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Midden ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Midden Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ Midden niet behandelen 

◼ Midden nvt 

◼ Midden omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ Midden omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden ,maar nu 

op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een uroloog een kan op 

31 oktobert terecht 

◼ Midden vind ik heel belangrijk 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 95 

◼ Midden weet ik niet 

◼ Midden Zou alleen geholpen willen worden 

◼ Hoog (Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man behandelt 

kan worden  

◼ Hoog Advies van specialist belangrijker 

◼ Hoog als ik maar behadeld wordt 

◼ Hoog Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ Hoog geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Hoog Goed contact  

◼ Hoog hoe objectief is dat? 

◼ Hoog Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Hoog ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ Hoog Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Hoog ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Hoog Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ Hoog mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Hoog omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Hoog onvoldoende kennis 

◼ Hoog via consultatie 

◼ Hoog zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

2.4.1.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

. 

◼ Noord-

Nederland 

als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Noord-

Nederland 

belangrijk 

◼ Noord-

Nederland 

Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Noord-

Nederland 

Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Noord-

Nederland 

ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ Noord-

Nederland 

ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Noord-

Nederland 

ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Noord-

Nederland 

niet behandelen 

◼ Noord-

Nederland 

vind ik heel belangrijk 

◼ Noord- wel belangrijk 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ Oost-

Nederland 

andere dockter hoor ik het wel 

◼ Oost-

Nederland 

Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Oost-

Nederland 

Goed contact  

◼ Oost-

Nederland 

hoe objectief is dat? 

◼ Oost-

Nederland 

ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Oost-

Nederland 

ik hem vertrouw 

◼ Oost-

Nederland 

Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Oost-

Nederland 

ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Oost-

Nederland 

mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Oost-

Nederland 

omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden 

,maar nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een 

uroloog een kan op 31 oktobert terecht 

◼ Oost-

Nederland 

omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Zuid-

Nederland 

Behandelcentrum gaat voor 

◼ Zuid-

Nederland 

geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Zuid-

Nederland 

ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Zuid-

Nederland 

ik mij niet laat behandelen 

◼ Zuid-

Nederland 

Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Zuid-

Nederland 

weet niet 

◼ Zuid-

Nederland 

Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 
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◼ Zuid-

Nederland 

Zou alleen geholpen willen worden 

◼ West-

Nederland 

(Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man 

behandelt kan worden  

◼ West-

Nederland 

Advies van specialist belangrijker 

◼ West-

Nederland 

als ik maar behadeld wordt 

◼ West-

Nederland 

Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ West-

Nederland 

de kennis van de arts 

◼ West-

Nederland 

de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ West-

Nederland 

een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ West-

Nederland 

Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ West-

Nederland 

Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ West-

Nederland 

het toch moet gebeuren 

◼ West-

Nederland 

Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ West-

Nederland 

Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ West-

Nederland 

Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ West-

Nederland 

Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ West-

Nederland 

Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ West-

Nederland 

ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ West-

Nederland 

neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ West-

Nederland 

nvt 

◼ West-

Nederland 

omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ West-

Nederland 

onvoldoende kennis 

◼ West-

Nederland 

via consultatie 

◼ West-

Nederland 

weet ik niet 
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◼ West-

Nederland 

zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

2.4.1.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Drenthe Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Drenthe Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Drenthe ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Drenthe niet behandelen 

◼ Drenthe vind ik heel belangrijk 

◼ Flevoland advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 

◼ Flevoland omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Friesland ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ Friesland wel belangrijk 

◼ Gelderland andere dockter hoor ik het wel 

◼ Gelderland Ben in 2010 we al aan geholpen 

◼ Gelderland hoe objectief is dat? 

◼ Gelderland ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Gelderland Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Gelderland ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Gelderland mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Groningen . 

◼ Groningen belangrijk 

◼ Groningen ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Groningen Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Limburg Behandelcentrum gaat voor 

◼ Limburg ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Limburg Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Limburg Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Limburg weet niet 

◼ Limburg Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ Limburg Zou alleen geholpen willen worden 

◼ Noord-

Brabant 

geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Noord-

Brabant 

Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Noord-

Brabant 

Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Noord-

Holland 

Advies van specialist belangrijker 

◼ Noord-

Holland 

de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ Noord-

Holland 

een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Noord- het toch moet gebeuren 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Noord-

Holland 

Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ Noord-

Holland 

Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ Noord-

Holland 

weet ik niet 

◼ Overijssel Goed contact  

◼ Overijssel ik hem vertrouw 

◼ Overijssel omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden 

,maar nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een 

uroloog een kan op 31 oktobert terecht 

◼ Utrecht Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Utrecht neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ Utrecht nvt 

◼ Utrecht omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ Zeeland ik mij niet laat behandelen 

◼ Zuid-

Holland 

(Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man 

behandelt kan worden  

◼ Zuid-

Holland 

als ik maar behadeld wordt 

◼ Zuid-

Holland 

Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Zuid-

Holland 

de kennis van de arts 

◼ Zuid-

Holland 

Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ Zuid-

Holland 

Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ Zuid-

Holland 

Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Zuid-

Holland 

ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Zuid-

Holland 

onvoldoende kennis 

◼ Zuid-

Holland 

via consultatie 

◼ Zuid-

Holland 

zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

2.4.1.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland . 

◼ Nederland advies is meestal niet gebaseerd op ervaring 
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◼ Nederland Advies van specialist belangrijker 

◼ Nederland als ik maar behadeld wordt 

◼ Nederland als ik maar goed geholpen wordt 

◼ Nederland andere dockter hoor ik het wel 

◼ Nederland Behandelcentrum gaat voor 

◼ Nederland belangrijk 

◼ Nederland Bepaal zelf waar ik naar toe kan 

◼ Nederland Bepaal zelf ziekenhuis 

◼ Nederland de kennis van de arts 

◼ Nederland de specialist van het ziekenhuis dat allemaal voor je regelt als je prostaatkanker hebt 

◼ Nederland Er is maar 1 mogelijkheid voor mij 

◼ Nederland geeft teveel bevooroordeeld regionaal advies 

◼ Nederland Goed contact  

◼ Nederland Het Ikazia zelenhuis een geweldige reputatie heeft op dit gebied 

◼ Nederland het toch moet gebeuren 

◼ Nederland Hij of zij geen expert is op dat gebied. 

◼ Nederland hoe objectief is dat? 

◼ Nederland Hoe sneller hoe beter denk ik.. 

◼ Nederland Ik alleen maar af ga op advies van bekenden 

◼ Nederland Ik alleen zo spoedig mogelijk geholpen wil worden 

◼ Nederland Ik ben al geholpen voor prostaatkanker 

◼ Nederland ik ben al jaren onder behandeling bij het ziekenhuis dus mijn huisarts speelt hierin geen rol 

◼ Nederland ik dan zo snel mogelijk geholpen wil worden 

◼ Nederland ik ga uit van het advies van de specialist 

◼ Nederland ik geen goede ervaring heb met de huisarts 

◼ Nederland ik hem vertrouw 

◼ Nederland Ik het op een natuurlijke/energetische manier aanpak 

◼ Nederland ik in de buurt van een academisch ziekenhuis woon 

◼ Nederland ik mij niet laat behandelen 

◼ Nederland Ik totaal geen vertrouwen heb in onnozelen dokters met witte jassen 

◼ Nederland ik vertrouw op de wetenschap 

◼ Nederland Ik zelf al 25 jaar blaaskanker heb, en de klappen van de zweep al ken. 

◼ Nederland Ik zelf onderzoek ga doen 

◼ Nederland ik zelf opzoek wat voor mij het beste is 

◼ Nederland Keuze voor ziekenhuis zelf kan worden bepaald 

◼ Nederland Me elk jaar laat controleren en nergens last van heb. 

◼ Nederland mijn huisarts in het verleden al vaker fouten heeft gemaakt. 

◼ Nederland neem aan dat de huisarts voor het beste kiest voor mij 

◼ Nederland niet behandelen 

◼ Nederland nvt 

◼ Nederland omdat het niet in mijn familie voor komt  

◼ Nederland omdat ik al sinds 1989 prostaatkanker heeft, volgens de uroloog kan ik er honderd mee worden 

,maar nu op dit ogenblik begin ik er last van te krijgen ik heb een gesprek aangevraagd bij een 

uroloog een kan op 31 oktobert terecht 
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◼ Nederland omdat ik zelf bepaal waar ik naar toe ga 

◼ Nederland onvoldoende kennis 

◼ Nederland vind ik heel belangrijk 

◼ Nederland weet ik niet 

◼ Nederland weet niet 

◼ Nederland wel belangrijk 

◼ Nederland zelfgoed tuis ben in de medische wereld 

◼ Nederland Zij/hij weet welk ziekenhuis het beste/gespecialiseerd is in deze ziekte. 

◼ Nederland Zou alleen geholpen willen worden 

◼ Suriname (Hopelijk) op basis van zijn/haar ervaring met het ziekenhuis en de medicijnen waar je als man 

behandelt kan worden  

◼ Suriname een arts is een vertrouwens persoon die je goed kent en vertrouwd. 

◼ Indonesië Omdat ik al weet waar ik me laat behandelen. 

◼ Afrikaans land 

(excl. Marokko) 

via consultatie 

◼ Overig Ben in 2010 we al aan geholpen 

2.4.2. Dat speelt een kleine rol, maar het is niet doorslaggevend, omdat 

 

2.4.2.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 

jaar 

 het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ 50-59 

jaar 

1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ 50-59 

jaar 

50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ 50-59 

jaar 

Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ 50-59 

jaar 

Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ 50-59 

jaar 

andere aspecten belangrijker zijn 

◼ 50-59 

jaar 

Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn 

expertise laten doen 

◼ 50-59 

jaar 

Belangrijkste is de specialist 

◼ 50-59 

jaar 

bepaal ik zelf 

◼ 50-59 

jaar 

dat per persoon verschilt 

◼ 50-59 

jaar 

De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ 50-59 

jaar 

De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ 50-59 De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts niet alles kan weten 

◼ 50-59 

jaar 

de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ 50-59 

jaar 

de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein 

percentage 

◼ 50-59 

jaar 

De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ 50-59 

jaar 

de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ 50-59 

jaar 

de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ 50-59 

jaar 

De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ 50-59 

jaar 

De specialist er meer van afweet 

◼ 50-59 

jaar 

die is geen specialist 

◼ 50-59 

jaar 

die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ 50-59 

jaar 

Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ 50-59 

jaar 

Een specialist beter advies kan geven 

◼ 50-59 

jaar 

er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ 50-59 

jaar 

er meer info beschikbaar is 

◼ 50-59 

jaar 

Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ 50-59 

jaar 

er nog andere bronnen zijn 

◼ 50-59 

jaar 

Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ 50-59 

jaar 

Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ 50-59 

jaar 

Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

heb voorkeur voor lokatie 

◼ 50-59 Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ 50-59 

jaar 

Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ 50-59 

jaar 

hij geen specialist is 

◼ 50-59 

jaar 

Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ 50-59 

jaar 

hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ 50-59 

jaar 

hij meer weet dan ik 

◼ 50-59 

jaar 

hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ 50-59 

jaar 

hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ 50-59 

jaar 

Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ 50-59 

jaar 

huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ 50-59 

jaar 

huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ 50-59 

jaar 

Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ 50-59 

jaar 

huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ 50-59 

jaar 

ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ 50-59 

jaar 

ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ 50-59 

jaar 

ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het 

advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst naar 

de resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 

◼ 50-59 

jaar 

ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo ernstig 

zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ 50-59 

jaar 

ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ 50-59 

jaar 

ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ 50-59 ik het advies van specialisten belangrijker vind.  
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ 50-59 

jaar 

ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ 50-59 

jaar 

Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en het 

suc6 daarvan 

◼ 50-59 

jaar 

ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis dan 

op de huisarts in dit geval. 

◼ 50-59 

jaar 

ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ 50-59 

jaar 

Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ 50-59 

jaar 

ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ 50-59 

jaar 

Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft 

gehad 

◼ 50-59 

jaar 

ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ 50-59 

jaar 

Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ 50-59 

jaar 

Ik ook verder kijjk 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach doen 

voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ 50-59 

jaar 

Ik zelf beslis  

◼ 50-59 

jaar 

Ik zelf elders advies inwin 

◼ 50-59 

jaar 

ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere kant 

van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen in mijn 

huisarts dat is het probleem niet. 

◼ 50-59 

jaar 

ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ 50-59 

jaar 

ik zelf op onderzoek ga 

◼ 50-59 

jaar 

Ik zelf zal bepalen  

◼ 50-59 

jaar 

ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de beste 

resultaten boekt 
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◼ 50-59 

jaar 

Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ 50-59 

jaar 

ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ 50-59 

jaar 

Is geen speciali st 

◼ 50-59 

jaar 

je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ 50-59 

jaar 

ligt ook aan de andere aspecten  

◼ 50-59 

jaar 

meerdere factoren van belang zijn 

◼ 50-59 

jaar 

mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ 50-59 

jaar 

Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ 50-59 

jaar 

Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ 50-59 

jaar 

Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ 50-59 

jaar 

omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ 50-59 

jaar 

Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ 50-59 

jaar 

voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ 50-59 

jaar 

Weet wat er gebeuren moet 

◼ 50-59 

jaar 

wil eerst meer info inwinnen 

◼ 50-59 

jaar 

Zal wel ervaring henben 

◼ 50-59 

jaar 

Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ 60-64 

jaar 

advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ 60-64 

jaar 

andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ 60-64 

jaar 

arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ 60-64 

jaar 

De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ 60-64 

jaar 

De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ 60-64 

jaar 

De resultaten van behandeling veel belangreijker is 
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◼ 60-64 

jaar 

De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ 60-64 

jaar 

deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ 60-64 

jaar 

die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ 60-64 

jaar 

Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ 60-64 

jaar 

Eerste in de keten zal zijn 

◼ 60-64 

jaar 

er andere aspecten zijn 

◼ 60-64 

jaar 

Geen specialist 

◼ 60-64 

jaar 

heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ 60-64 

jaar 

het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ 60-64 

jaar 

het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ 60-64 

jaar 

Hij partijdig kan zijn 

◼ 60-64 

jaar 

ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ 60-64 

jaar 

Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ 60-64 

jaar 

Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ 60-64 

jaar 

ik meer afga op specialisten 

◼ 60-64 

jaar 

ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats zet 

◼ 60-64 

jaar 

ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ 60-64 

jaar 

ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ 60-64 

jaar 

Ik ook veder informer 

◼ 60-64 

jaar 

Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen mbt 

resultaat en wachttijden 

◼ 60-64 

jaar 

ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 
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◼ 60-64 

jaar 

ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ 60-64 

jaar 

ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ 60-64 

jaar 

ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ 60-64 

jaar 

Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ 60-64 

jaar 

Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ 60-64 

jaar 

ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ 60-64 

jaar 

ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 

◼ 60-64 

jaar 

Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ 60-64 

jaar 

Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 

ziekenhuizen 

◼ 60-64 

jaar 

is geen specialist 

◼ 60-64 

jaar 

Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ 60-64 

jaar 

Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ 60-64 

jaar 

liever met een specialist te maken 

◼ 60-64 

jaar 

resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ 60-64 

jaar 

Second opinion 

◼ 60-64 

jaar 

specialist ook belangrijk is 

◼ 60-64 

jaar 

Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ 60-64 

jaar 

wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ 65-69 

jaar 

. 

◼ 65-69 

jaar 

...deze geen specialist is 

◼ 65-69 

jaar 

Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van belang 

kunnen zijn 

◼ 65-69 

jaar 

Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ 65-69 

jaar 

andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 
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◼ 65-69 

jaar 

dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ 65-69 

jaar 

De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ 65-69 

jaar 

De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ 65-69 

jaar 

de specialist weet denk meer 

◼ 65-69 

jaar 

De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ 65-69 

jaar 

De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ 65-69 

jaar 

Deze toch een professioneel is 

◼ 65-69 

jaar 

deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met bijvoorbeeld 

een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ 65-69 

jaar 

die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ 65-69 

jaar 

een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer weet 

◼ 65-69 

jaar 

Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de 

VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ 65-69 

jaar 

er zijn ook andere factoren 

◼ 65-69 

jaar 

Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ 65-69 

jaar 

ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ 65-69 

jaar 

Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ 65-69 

jaar 

ga af op de specialist 

◼ 65-69 

jaar 

het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ 65-69 

jaar 

het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles weten) 

◼ 65-69 

jaar 

Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ 65-69 

jaar 

hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ 65-69 

jaar 

hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een minimum 

aan invasieve behandeling 

◼ 65-69 

jaar 

Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik nu 

in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ 65-69 

jaar 

ik andere prioriteiten heb gesteld. 
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◼ 65-69 

jaar 

Ik dat zelf bepaal 

◼ 65-69 

jaar 

Ik de behandel centra ken 

◼ 65-69 

jaar 

ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ 65-69 

jaar 

Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ 65-69 

jaar 

Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ 65-69 

jaar 

ik kies voor behandeling in België 

◼ 65-69 

jaar 

ik me breder wil orienteren 

◼ 65-69 

jaar 

ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ 65-69 

jaar 

ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ 65-69 

jaar 

ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ 65-69 

jaar 

ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ 65-69 

jaar 

ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ 65-69 

jaar 

ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ 65-69 

jaar 

Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ 65-69 

jaar 

ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ 65-69 

jaar 

ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ 65-69 

jaar 

ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ 65-69 

jaar 

ik zelf wel kan niezen 

◼ 65-69 

jaar 

Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ 65-69 

jaar 

Meerdere factoren  

◼ 65-69 

jaar 

omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ 65-69 

jaar 

Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 
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◼ 65-69 

jaar 

sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas twee 

keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ 65-69 

jaar 

te weinig kennis van complexe materie 

◼ 65-69 

jaar 

vertrouw meer op de specialist 

◼ 65-69 

jaar 

wel belangrijk 

◼ 65-69 

jaar 

Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ 65-69 

jaar 

Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ 65-69 

jaar 

Ziekenhuis is bekend. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

 wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

? 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ 70 jaar 

en ouder 

afhankelijk van het overleg. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Andere info ook belangrijk is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

behandelcentra belangrijkste 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De arts plaatselijk is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ 70 jaar 

en ouder 

de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief 

verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts geen specailist is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts geen specialist is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts is geen specialist 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen 

vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te 

beperkt is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De specialist het laatste woord heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die geen specialist is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die onder controle ben 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die ook niet alles weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ 70 jaar 

en ouder 

een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Eigen informatie belangrijk is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Er meer is dan het advies van de huisarts 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ 70 jaar 

en ouder 

er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ervaringen zeker meetellen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

geen isdee 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door 

lotgenoten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ 70 jaar 

en ouder 

het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij ook geen specialist is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij weet ook niet alles 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik advies wil hebben van specialist 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik dat als advies zie. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik het graag zelf bepaal 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik zelf beslis waar 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

ik zelf beslist 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ 70 jaar 

en ouder 

in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ 70 jaar 

en ouder 

is geen neuroloog 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

kan ik zelf bepalen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Kennis van zaken 

◼ 70 jaar 

en ouder 

maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

mag door verwijzen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

meten is weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

misschien zinvol 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen verantwoordelijkheid 

nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 
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◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of 

specialist slecht is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik zelf beslis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die ik 

inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder oriënteren. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Uroloog belangrijk  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zelf kiezen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de ervaring 

van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, belangrijker vind. 

2.4.2.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

...deze geen specialist is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, 

desnoods in de VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie 

als gevolg. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Eigen informatie belangrijk is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er andere aspecten zijn 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ Eénpersoons huishouden er ook andere adviezen kunnenzijn 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ga af op de specialist 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan 

ook niet alles weten) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij geen specialist is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij meer weet dan ik 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik advies wil hebben van specialist 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de 

behandelcentra. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar 

bekend is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik meer afga op specialisten 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ Eénpersoons huishouden ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de 
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(woon alleen) tweede plaats zet 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik zelf beslis  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

kan ik zelf bepalen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Meerdere factoren  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee 

heeft. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Second opinion 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

vertrouw meer op de specialist 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

wil eerst meer info inwinnen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zal wel ervaring henben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zelf kiezen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

 het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

 wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden . 
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zonder kinderen onder de 

18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

? 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook 

voor mij van belang kunnen zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

afhankelijk van het overleg. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Andere info ook belangrijk is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

behandelcentra belangrijkste 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert 

op dat vlak zijn expertise laten doen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Belangrijkste is de specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

bepaal ik zelf 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik 

toch belangrijker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet 

doorslaggevend 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De arts plaatselijk is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak 

minder intensief verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 120 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts geen specailist is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts geen specialist is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts is geen specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed 

oordeel te kunnen vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts niet alles kan weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar 

blikveld wellicht te beperkt is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Meerpersoons huishouden De mening van de behandelende specialist voorop staat. 
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zonder kinderen onder de 

18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De specialist er meer van afweet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De specialist het laatste woord heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de specialist weet denk meer 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

Deze toch een professioneel is 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet 

met bijvoorbeeld een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens 

met Duitsland 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die geen specialist is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die is geen specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die onder controle ben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

die ook niet alles weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een 

ziekenhuis meer weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Een specialist beter advies kan geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Eerste in de keten zal zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

er meer info beschikbaar is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Er meer is dan het advies van de huisarts 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 123 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

er zijn ook andere factoren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ervaringen zeker meetellen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

geen isdee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Geen specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen 

opgedaan door lotgenoten 

◼ Meerpersoons huishouden het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 124 

zonder kinderen onder de 

18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend 

zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende 

behandelcentra. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij ook geen specialist is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hij partijdig kan zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

hij weet ook niet alles 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden 

met een minimum aan invasieve behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen 

ervaringen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een 

gespecialiseerd centrum. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het 

ziekenhuis waar ik nu in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik dat als advies zie. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik dat zelf bepaal 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik de behandel centra ken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn 

situatie zo ernstig zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het 

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ Meerpersoons huishouden ik het advies van specialisten belangrijker vind.  
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zonder kinderen onder de 

18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik het graag zelf bepaal 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en 

specialisten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik kies voor behandeling in België 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik me breder wil orienteren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over 

behandel methode en het suc6 daarvan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde 

kliniek / ziekenhuis dan op de huisarts in dit geval. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

ik mijzelf ook uitvoerig informeer 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan 

verzamelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te 

maken heeft gehad 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ook veder informer 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ook verder kijjk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse 

ziekenhuizen mbt resultaat en wachttijden 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook 

enige reseach doen voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus 

is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf beslis waar 

◼ Meerpersoons huishouden ik zelf beslist 
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zonder kinderen onder de 

18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zelf elders advies inwin 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij 

naar de andere kant van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! 

Natuurlijk heb ik wel vertrouwen in mijn huisarts dat is het probleem niet. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft 

geboekt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in 

verschillende ziekenhuizen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zelf wel kan niezen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zelf zal bepalen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk 

behandelcentrum de beste resultaten boekt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de 

gezondheidszorg) 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts 

mag mij adviseren 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

is geen neuroloog 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Is geen speciali st 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

is geen specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Kennis van zaken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

liever met een specialist te maken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

mag door verwijzen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

meerdere factoren van belang zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

mening van andere deskundigen ook belangrijk is 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

meten is weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

misschien zinvol 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen 

verantwoordelijkheid nemen en me goed oriënteren op de geboden 

behandelmogelijkheden. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze 

niet kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een 

ziekenhuis of specialist slecht is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

omdat ik zelf beslis 

◼ Meerpersoons huishouden Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te 
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zonder kinderen onder de 

18 

Amsterdam 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik 

heb haar pas twee keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, 

tenzij alle info die ik inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief 

zijn. Anders ga ik me breder oriënteren. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

te weinig kennis van complexe materie 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Uroloog belangrijk  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Weet wat er gebeuren moet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

wel belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen 

ondergaan.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze 

verantwoord te maken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 
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18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ziekenhuis is bekend. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, 

omdat ik de ervaring van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende 

behandelcentrum, belangrijker vind. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

er nog andere bronnen zijn 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

heb voorkeur voor lokatie 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

dat per persoon verschilt 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van 

bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een 

heel klein percentage 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de 

buurt 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet 

alles 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 135 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het 

behandelcentrum. Ik neem het advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol 

kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst naar de resultaten van het 

behandelcentrum willen kijken. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

ik zelf op onderzoek ga 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

specialist ook belangrijk is 

2.4.2.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Andere info ook belangrijk is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak 

zijn expertise laten doen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

dat per persoon verschilt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts niet alles kan weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De specialist er meer van afweet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

die onder controle ben 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Een specialist beter advies kan geven 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

er andere aspecten zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

er meer info beschikbaar is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Geen specialist 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

heb voorkeur voor lokatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij er wellicht meer kennis van heeft 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem 

het advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter 

eerst naar de resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo 

ernstig zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik kies voor behandeling in België 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en 

het suc6 daarvan 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis 

dan op de huisarts in dit geval. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ook verder kijjk 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse 

ziekenhuizen mbt resultaat en wachttijden 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach 

doen voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik zelf beslis  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik zelf elders advies inwin 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zelf op onderzoek ga 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik zelf zal bepalen  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de 

beste resultaten boekt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Is geen speciali st 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

is geen specialist 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

meerdere factoren van belang zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

specialist ook belangrijk is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

 het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

bepaal ik zelf 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te 

beperkt is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein 

percentage 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met 

bijvoorbeeld een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ervaringen zeker meetellen 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

hij geen specialist is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik beslis door een combinatie van factoren. 
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◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik de behandel centra ken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik meer afga op specialisten 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft 

gehad 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

liever met een specialist te maken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Weet wat er gebeuren moet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

 wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

...deze geen specialist is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

? 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van 

belang kunnen zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

afhankelijk van het overleg. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

behandelcentra belangrijkste 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Belangrijkste is de specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch 

belangrijker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De arts plaatselijk is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder 

intensief verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de huisarts geen specailist is. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarts geen specialist is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarts is geen specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te 

kunnen vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De specialist het laatste woord heeft 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de specialist weet denk meer 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Deze toch een professioneel is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

die geen specialist is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

die is geen specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

die ook niet alles weet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer 

weet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in 

de VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Eerste in de keten zal zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Eigen informatie belangrijk is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

er nog andere bronnen zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

er zijn ook andere factoren 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ga af op de specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

geen isdee 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door 

lotgenoten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles 

weten) 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hij meer weet dan ik 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hij ook geen specialist is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Hij partijdig kan zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hij weet ook niet alles 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een 

minimum aan invasieve behandeling 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd 

centrum. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar 

ik nu in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik advies wil hebben van specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik dat als advies zie. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik dat zelf bepaal 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik het graag zelf bepaal 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik me breder wil orienteren 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats 

zet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik ook veder informer 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf beslis waar 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf beslist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere 

kant van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel 

vertrouwen in mijn huisarts dat is het probleem niet. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Niet werkend Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 
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(0 t/m 11 uur) ziekenhuizen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik zelf wel kan niezen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij 

adviseren 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

is geen neuroloog 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

kan ik zelf bepalen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Kennis van zaken 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

mag door verwijzen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Meerdere factoren  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

meten is weten 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

misschien zinvol 

◼ Niet werkend Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen 
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(0 t/m 11 uur) verantwoordelijkheid nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of 

specialist slecht is. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik zelf beslis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Second opinion 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas 

twee keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die 

ik inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder 

oriënteren. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

te weinig kennis van complexe materie 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Uroloog belangrijk  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

vertrouw meer op de specialist 
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◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

wel belangrijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

wil eerst meer info inwinnen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Zal wel ervaring henben 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

zelf kiezen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ziekenhuis is bekend. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de 

ervaring van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, 

belangrijker vind. 

2.4.2.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag  wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ Laag Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Laag andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Laag dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Laag Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ Laag dat per persoon verschilt 

◼ Laag De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ Laag de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te beperkt 

is 

◼ Laag de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein percentage 

◼ Laag De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ Laag de specialist weet denk meer 

◼ Laag de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Laag die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Laag die onder controle ben 

◼ Laag een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer weet 

◼ Laag Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de VS. 

De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ Laag evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Laag geen isdee 

◼ Laag Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Laag het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 
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◼ Laag het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Laag hij geen specialist is 

◼ Laag Hij partijdig kan zijn 

◼ Laag huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ Laag ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Laag ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ Laag Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Laag ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Laag Ik dat zelf bepaal 

◼ Laag Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Laag Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ Laag ik me breder wil orienteren 

◼ Laag ik meer afga op specialisten 

◼ Laag ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats zet 

◼ Laag ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ Laag ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Laag Ik ook veder informer 

◼ Laag ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ Laag ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Laag ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Laag Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ Laag Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ Laag Ik zelf beslis  

◼ Laag ik zelf beslis waar 

◼ Laag ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Laag ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ Laag Ik zelf zal bepalen  

◼ Laag ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de beste 

resultaten boekt 

◼ Laag Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ Laag ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ Laag in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ Laag Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Laag kan ik zelf bepalen 

◼ Laag liever met een specialist te maken 

◼ Laag ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Laag Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Laag Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Laag Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 

◼ Laag resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Laag vertrouw meer op de specialist 

◼ Laag Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ Laag wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Laag zelf kiezen 
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◼ Laag Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ Laag Ziekenhuis is bekend. 

◼ Midden  het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Midden ...deze geen specialist is 

◼ Midden ? 

◼ Midden 50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Midden Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Midden afhankelijk van het overleg. 

◼ Midden andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Midden andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Midden Andere info ook belangrijk is 

◼ Midden andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Midden arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ Midden behandelcentra belangrijkste 

◼ Midden Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Midden De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ Midden De arts plaatselijk is 

◼ Midden De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Midden De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Midden De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Midden de huisarts geen specailist is. 

◼ Midden De huisarts geen specialist is 

◼ Midden De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ Midden de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Midden De huisarts is geen specialist 

◼ Midden De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ Midden De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Midden de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Midden De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Midden De specialist er meer van afweet 

◼ Midden De specialist het laatste woord heeft 

◼ Midden De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Midden de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Midden de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Midden deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Midden Deze toch een professioneel is 

◼ Midden deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met bijvoorbeeld 

een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ Midden die is geen specialist 

◼ Midden die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ Midden die ook niet alles weet 

◼ Midden DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ Midden een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ Midden Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 
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◼ Midden Een specialist beter advies kan geven 

◼ Midden er andere aspecten zijn 

◼ Midden Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Midden Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ Midden Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ Midden Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ Midden ervaringen zeker meetellen 

◼ Midden ga af op de specialist 

◼ Midden Geen specialist 

◼ Midden heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ Midden heb voorkeur voor lokatie 

◼ Midden het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ Midden het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ Midden het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ Midden het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles weten) 

◼ Midden hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ Midden huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ Midden huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Midden Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Midden Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ Midden huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Midden ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ Midden ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Midden ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Midden ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Midden ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ Midden Ik de behandel centra ken 

◼ Midden Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Midden Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het advies 

daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst naar de 

resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 

◼ Midden ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ Midden ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo ernstig zou 

zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te 

gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Midden ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Midden Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Midden Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ Midden ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Midden Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Midden Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Midden ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Midden ik kies voor behandeling in België 

◼ Midden Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 153 

◼ Midden Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Midden Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en het 

suc6 daarvan 

◼ Midden ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis dan op 

de huisarts in dit geval. 

◼ Midden ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Midden ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Midden Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Midden ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Midden Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft gehad 

◼ Midden ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ Midden ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Midden Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Midden ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Midden Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen mbt 

resultaat en wachttijden 

◼ Midden ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ Midden Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Midden Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Midden Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Midden Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ Midden ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Midden ik zelf beslist 

◼ Midden Ik zelf elders advies inwin 

◼ Midden ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere kant van 

het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen in mijn 

huisarts dat is het probleem niet. 

◼ Midden Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Midden ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Midden Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 

ziekenhuizen 

◼ Midden ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ Midden ik zelf op onderzoek ga 

◼ Midden is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ Midden is geen neuroloog 

◼ Midden is geen specialist 

◼ Midden Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Midden Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Midden mag door verwijzen 

◼ Midden meten is weten 

◼ Midden Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ Midden Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Midden omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Midden omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Midden omdat ik zelf beslis 
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◼ Midden Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Midden Second opinion 

◼ Midden sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas twee 

keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ Midden specialist ook belangrijk is 

◼ Midden Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die ik 

inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder oriënteren. 

◼ Midden te weinig kennis van complexe materie 

◼ Midden voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Midden Weet wat er gebeuren moet 

◼ Midden Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Midden Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ Midden wil eerst meer info inwinnen 

◼ Midden Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Hoog . 

◼ Hoog 1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Hoog Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Hoog Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ Hoog advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Hoog Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van belang 

kunnen zijn 

◼ Hoog Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ Hoog andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Hoog Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn 

expertise laten doen 

◼ Hoog Belangrijkste is de specialist 

◼ Hoog bepaal ik zelf 

◼ Hoog de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ Hoog de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Hoog De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief 

verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ Hoog De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 

◼ Hoog De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ Hoog de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ Hoog de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen 

vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Hoog De huisarts niet alles kan weten 

◼ Hoog de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ Hoog de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Hoog De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Hoog De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ Hoog de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ Hoog De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Hoog De specialist de enige is met de echt nodige kennis 
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◼ Hoog De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ Hoog Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Hoog die geen specialist is 

◼ Hoog die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Hoog Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ Hoog een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Hoog Eerste in de keten zal zijn 

◼ Hoog Eigen informatie belangrijk is 

◼ Hoog er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ Hoog er meer info beschikbaar is 

◼ Hoog Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ Hoog er nog andere bronnen zijn 

◼ Hoog er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ Hoog er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Hoog Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ Hoog er zijn ook andere factoren 

◼ Hoog ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Hoog Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Hoog Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Hoog Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Hoog Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ Hoog Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door lotgenoten 

◼ Hoog Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Hoog Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ Hoog Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ Hoog Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ Hoog Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Hoog hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ Hoog hij meer weet dan ik 

◼ Hoog hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ Hoog hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ Hoog hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Hoog hij ook geen specialist is 

◼ Hoog Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ Hoog hij weet ook niet alles 

◼ Hoog hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een minimum 

aan invasieve behandeling 

◼ Hoog Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ Hoog Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ Hoog Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik nu in 

behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ Hoog ik advies wil hebben van specialist 

◼ Hoog ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ Hoog ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 
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◼ Hoog Ik dat als advies zie. 

◼ Hoog ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Hoog Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ Hoog Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ Hoog ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Hoog Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ Hoog ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ Hoog ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Hoog ik het graag zelf bepaal 

◼ Hoog ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ Hoog Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Hoog ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ Hoog ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Hoog ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ Hoog ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ Hoog Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ Hoog Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Hoog Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Hoog Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Hoog Ik ook verder kijjk 

◼ Hoog ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ Hoog ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Hoog ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Hoog Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Hoog Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach doen 

voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ Hoog ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Hoog ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 

◼ Hoog ik zelf wel kan niezen 

◼ Hoog ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ Hoog Is geen speciali st 

◼ Hoog Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Hoog je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Hoog Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Hoog Kennis van zaken 

◼ Hoog maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ Hoog Meerdere factoren  

◼ Hoog meerdere factoren van belang zijn 

◼ Hoog mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ Hoog Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ Hoog mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Hoog misschien zinvol 

◼ Hoog Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Hoog Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen verantwoordelijkheid 
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nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Hoog Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Hoog omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ Hoog omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ Hoog omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ Hoog Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of specialist 

slecht is. 

◼ Hoog Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Hoog ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ Hoog Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Hoog Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Hoog Uroloog belangrijk  

◼ Hoog wel belangrijk 

◼ Hoog Zal wel ervaring henben 

◼ Hoog Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de ervaring 

van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, belangrijker vind. 

2.4.2.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

 wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Noord-

Nederland 

andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Noord-

Nederland 

Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ Noord-

Nederland 

De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Noord-

Nederland 

de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ Noord-

Nederland 

de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Noord-

Nederland 

De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Noord-

Nederland 

de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Noord-

Nederland 

De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Noord-

Nederland 

de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Noord- die geen specialist is 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

die is geen specialist 

◼ Noord-

Nederland 

er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Noord-

Nederland 

Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Noord-

Nederland 

Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Noord-

Nederland 

ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo 

ernstig zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Noord-

Nederland 

Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Noord-

Nederland 

ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Noord-

Nederland 

ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Noord-

Nederland 

ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Noord-

Nederland 

Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 

ziekenhuizen 

◼ Noord-

Nederland 

ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ Noord-

Nederland 

kan ik zelf bepalen 

◼ Noord-

Nederland 

mag door verwijzen 

◼ Noord-

Nederland 

meten is weten 

◼ Noord-

Nederland 

Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen 

verantwoordelijkheid nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Noord-

Nederland 

Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Noord-

Nederland 

Weet wat er gebeuren moet 

◼ Noord-

Nederland 

Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Oost-

Nederland 

 het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Oost-

Nederland 

1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Oost-

Nederland 

50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Oost-

Nederland 

Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn 

expertise laten doen 
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◼ Oost-

Nederland 

Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ Oost-

Nederland 

De arts plaatselijk is 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief 

verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen 

vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Oost-

Nederland 

De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ Oost-

Nederland 

De specialist er meer van afweet 

◼ Oost-

Nederland 

de specialist weet denk meer 

◼ Oost-

Nederland 

De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Oost-

Nederland 

de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Oost-

Nederland 

deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met 

bijvoorbeeld een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ Oost-

Nederland 

er meer info beschikbaar is 

◼ Oost-

Nederland 

Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ Oost-

Nederland 

er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ Oost-

Nederland 

Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Oost-

Nederland 

Geen specialist 

◼ Oost-

Nederland 

Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Oost-

Nederland 

Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door 

lotgenoten 

◼ Oost-

Nederland 

het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles 

weten) 

◼ Oost-

Nederland 

Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ Oost-

Nederland 

hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Oost-

Nederland 

Hij partijdig kan zijn 
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◼ Oost-

Nederland 

hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een 

minimum aan invasieve behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ Oost-

Nederland 

huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Oost-

Nederland 

ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ Oost-

Nederland 

ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Oost-

Nederland 

Ik dat zelf bepaal 

◼ Oost-

Nederland 

ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ Oost-

Nederland 

ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Oost-

Nederland 

ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Oost-

Nederland 

ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Oost-

Nederland 

Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Oost-

Nederland 

Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Oost-

Nederland 

Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Oost-

Nederland 

ik me breder wil orienteren 

◼ Oost-

Nederland 

Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en 

het suc6 daarvan 

◼ Oost-

Nederland 

ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis 

dan op de huisarts in dit geval. 

◼ Oost-

Nederland 

ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ Oost-

Nederland 

Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik ook veder informer 

◼ Oost-

Nederland 

Ik ook verder kijjk 

◼ Oost-

Nederland 

ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach 

doen voordat ik me zou laten verwijzen. 
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◼ Oost-

Nederland 

Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Oost-

Nederland 

ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Oost-

Nederland 

Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Oost-

Nederland 

ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ Oost-

Nederland 

Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Oost-

Nederland 

Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Oost-

Nederland 

ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Oost-

Nederland 

Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Oost-

Nederland 

omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ Oost-

Nederland 

omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Oost-

Nederland 

specialist ook belangrijk is 

◼ Oost-

Nederland 

Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Oost-

Nederland 

voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Oost-

Nederland 

Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ Oost-

Nederland 

Ziekenhuis is bekend. 

◼ Oost-

Nederland 

Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de 

ervaring van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, 

belangrijker vind. 

◼ Zuid-

Nederland 

Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Zuid-

Nederland 

andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Zuid-

Nederland 

andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Zuid-

Nederland 

andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Zuid-

Nederland 

Andere info ook belangrijk is 

◼ Zuid- arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

bepaal ik zelf 

◼ Zuid-

Nederland 

dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Zuid-

Nederland 

De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Zuid-

Nederland 

De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Zuid-

Nederland 

de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Zuid-

Nederland 

De huisarts niet alles kan weten 

◼ Zuid-

Nederland 

De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein 

percentage 

◼ Zuid-

Nederland 

De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

De specialist het laatste woord heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Zuid-

Nederland 

Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Zuid-

Nederland 

Deze toch een professioneel is 

◼ Zuid-

Nederland 

die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

die onder controle ben 

◼ Zuid-

Nederland 

die ook niet alles weet 

◼ Zuid-

Nederland 

die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Zuid-

Nederland 

DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ Zuid-

Nederland 

een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

Een specialist beter advies kan geven 

◼ Zuid-

Nederland 

Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Zuid- Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ Zuid-

Nederland 

het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ Zuid-

Nederland 

het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

hij meer weet dan ik 

◼ Zuid-

Nederland 

hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Zuid-

Nederland 

ik advies wil hebben van specialist 

◼ Zuid-

Nederland 

ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Zuid-

Nederland 

ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ Zuid-

Nederland 

ik het graag zelf bepaal 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ Zuid-

Nederland 

ik kies voor behandeling in België 

◼ Zuid-

Nederland 

ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Zuid- ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Zuid-

Nederland 

ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf beslis waar 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf beslist 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf op onderzoek ga 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik zelf zal bepalen  

◼ Zuid-

Nederland 

ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de 

beste resultaten boekt 

◼ Zuid-

Nederland 

is geen specialist 

◼ Zuid-

Nederland 

Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Zuid-

Nederland 

je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Zuid-

Nederland 

Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Zuid-

Nederland 

liever met een specialist te maken 

◼ Zuid-

Nederland 

mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ Zuid-

Nederland 

mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Zuid-

Nederland 

misschien zinvol 

◼ Zuid-

Nederland 

Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Zuid-

Nederland 

Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Second opinion 

◼ Zuid-

Nederland 

sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas 

twee keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ Zuid- te weinig kennis van complexe materie 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

vertrouw meer op de specialist 

◼ Zuid-

Nederland 

Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Zuid-

Nederland 

wil eerst meer info inwinnen 

◼ Zuid-

Nederland 

Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ West-

Nederland 

. 

◼ West-

Nederland 

...deze geen specialist is 

◼ West-

Nederland 

? 

◼ West-

Nederland 

Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ West-

Nederland 

Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ West-

Nederland 

advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ West-

Nederland 

Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van 

belang kunnen zijn 

◼ West-

Nederland 

afhankelijk van het overleg. 

◼ West-

Nederland 

andere aspecten belangrijker zijn 

◼ West-

Nederland 

Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ West-

Nederland 

behandelcentra belangrijkste 

◼ West-

Nederland 

Belangrijkste is de specialist 

◼ West-

Nederland 

dat per persoon verschilt 

◼ West-

Nederland 

De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ West-

Nederland 

de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ West-

Nederland 

de huisarts geen specailist is. 

◼ West-

Nederland 

De huisarts geen specialist is 

◼ West-

Nederland 

De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ West- De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

De huisarts is geen specialist 

◼ West-

Nederland 

de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ West-

Nederland 

de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te 

beperkt is 

◼ West-

Nederland 

de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ West-

Nederland 

De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ West-

Nederland 

de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ West-

Nederland 

De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ West-

Nederland 

De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ West-

Nederland 

die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ West-

Nederland 

een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ West-

Nederland 

een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer 

weet 

◼ West-

Nederland 

Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ West-

Nederland 

Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ West-

Nederland 

Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de 

VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ West-

Nederland 

Eerste in de keten zal zijn 

◼ West-

Nederland 

Eigen informatie belangrijk is 

◼ West-

Nederland 

er andere aspecten zijn 

◼ West-

Nederland 

er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ West-

Nederland 

Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ West-

Nederland 

er nog andere bronnen zijn 

◼ West-

Nederland 

Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ West-

Nederland 

er zijn ook andere factoren 

◼ West- Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ West-

Nederland 

Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ West-

Nederland 

Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ West-

Nederland 

ervaringen zeker meetellen 

◼ West-

Nederland 

ga af op de specialist 

◼ West-

Nederland 

geen isdee 

◼ West-

Nederland 

heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ West-

Nederland 

heb voorkeur voor lokatie 

◼ West-

Nederland 

Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ West-

Nederland 

het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ West-

Nederland 

Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ West-

Nederland 

Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ West-

Nederland 

Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ West-

Nederland 

hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ West-

Nederland 

hij geen specialist is 

◼ West-

Nederland 

hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ West-

Nederland 

hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ West-

Nederland 

hij ook geen specialist is 

◼ West-

Nederland 

Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ West-

Nederland 

hij weet ook niet alles 

◼ West-

Nederland 

Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ West-

Nederland 

huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ West- huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ West-

Nederland 

Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ West-

Nederland 

Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik 

nu in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ West-

Nederland 

ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ West-

Nederland 

ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ West-

Nederland 

ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ West-

Nederland 

ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ West-

Nederland 

Ik dat als advies zie. 

◼ West-

Nederland 

Ik de behandel centra ken 

◼ West-

Nederland 

ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ West-

Nederland 

Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het 

advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst 

naar de resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 

◼ West-

Nederland 

Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ West-

Nederland 

Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ West-

Nederland 

Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ West-

Nederland 

Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ West-

Nederland 

ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ West-

Nederland 

ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ West-

Nederland 

Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ West-

Nederland 

Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ West-

Nederland 

Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ West-

Nederland 

ik meer afga op specialisten 

◼ West-

Nederland 

ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 
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◼ West-

Nederland 

ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ West-

Nederland 

Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ West-

Nederland 

ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft 

gehad 

◼ West-

Nederland 

ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ West-

Nederland 

ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats 

zet 

◼ West-

Nederland 

Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ West-

Nederland 

ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ West-

Nederland 

Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ West-

Nederland 

Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen 

mbt resultaat en wachttijden 

◼ West-

Nederland 

ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ West-

Nederland 

ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ West-

Nederland 

ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ West-

Nederland 

Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ West-

Nederland 

Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ West-

Nederland 

Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ West-

Nederland 

ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ West-

Nederland 

Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ West-

Nederland 

Ik zelf beslis  

◼ West-

Nederland 

Ik zelf elders advies inwin 

◼ West-

Nederland 

ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere 

kant van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen 

in mijn huisarts dat is het probleem niet. 

◼ West- ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ West-

Nederland 

ik zelf wel kan niezen 

◼ West-

Nederland 

Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ West-

Nederland 

ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ West-

Nederland 

in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ West-

Nederland 

is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ West-

Nederland 

is geen neuroloog 

◼ West-

Nederland 

Is geen speciali st 

◼ West-

Nederland 

Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ West-

Nederland 

Kennis van zaken 

◼ West-

Nederland 

maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ West-

Nederland 

Meerdere factoren  

◼ West-

Nederland 

meerdere factoren van belang zijn 

◼ West-

Nederland 

Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ West-

Nederland 

Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ West-

Nederland 

Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ West-

Nederland 

omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ West-

Nederland 

omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ West-

Nederland 

omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of 

specialist slecht is. 

◼ West-

Nederland 

omdat ik zelf beslis 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ West- Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ West-

Nederland 

resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ West-

Nederland 

Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ West-

Nederland 

Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die 

ik inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder 

oriënteren. 

◼ West-

Nederland 

Uroloog belangrijk  

◼ West-

Nederland 

Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ West-

Nederland 

wel belangrijk 

◼ West-

Nederland 

wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ West-

Nederland 

Zal wel ervaring henben 

◼ West-

Nederland 

zelf kiezen 

2.4.2.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe  wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 

◼ Drenthe andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Drenthe De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Drenthe de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Drenthe De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Drenthe de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Drenthe die is geen specialist 

◼ Drenthe er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Drenthe Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Drenthe Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Drenthe ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo 

ernstig zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Drenthe ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Drenthe Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 

ziekenhuizen 

◼ Drenthe Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen 

verantwoordelijkheid nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Drenthe Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Flevoland de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Flevoland Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  
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◼ Flevoland hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Flevoland ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ Flevoland Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Flevoland ik me breder wil orienteren 

◼ Flevoland ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis 

dan op de huisarts in dit geval. 

◼ Flevoland Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Flevoland ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Friesland Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Friesland de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Friesland die geen specialist is 

◼ Friesland ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Friesland ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 

◼ Friesland mag door verwijzen 

◼ Friesland meten is weten 

◼ Friesland Weet wat er gebeuren moet 

◼ Gelderland  het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Gelderland 1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Gelderland 50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Gelderland Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Gelderland De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ Gelderland De arts plaatselijk is 

◼ Gelderland De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief 

verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ Gelderland De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 

◼ Gelderland de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen 

vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Gelderland De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Gelderland er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ Gelderland Geen specialist 

◼ Gelderland Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Gelderland Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door 

lotgenoten 

◼ Gelderland het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles 

weten) 

◼ Gelderland Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ Gelderland Hij partijdig kan zijn 

◼ Gelderland hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een 

minimum aan invasieve behandeling 

◼ Gelderland huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Gelderland Ik dat zelf bepaal 

◼ Gelderland ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Gelderland Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Gelderland Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en 
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het suc6 daarvan 

◼ Gelderland ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ Gelderland Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Gelderland Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Gelderland Ik ook veder informer 

◼ Gelderland Ik ook verder kijjk 

◼ Gelderland ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Gelderland ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Gelderland Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Gelderland ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ Gelderland Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Gelderland omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ Gelderland omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

◼ Gelderland Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Gelderland voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Gelderland Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ Gelderland Ziekenhuis is bekend. 

◼ Gelderland Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de 

ervaring van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, 

belangrijker vind. 

◼ Groningen Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ Groningen De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ Groningen De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Groningen de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Groningen deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Groningen Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Groningen ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Groningen kan ik zelf bepalen 

◼ Groningen Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Limburg bepaal ik zelf 

◼ Limburg dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Limburg het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ Limburg hij meer weet dan ik 

◼ Limburg Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Limburg ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ Limburg ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ Limburg Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Limburg ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Limburg Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Limburg ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Limburg ik zelf op onderzoek ga 

◼ Limburg Second opinion 

◼ Limburg sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas 

twee keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 
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◼ Limburg vertrouw meer op de specialist 

◼ Limburg Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Limburg wil eerst meer info inwinnen 

◼ Limburg Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ Noord-

Brabant 

andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Noord-

Brabant 

andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Noord-

Brabant 

Andere info ook belangrijk is 

◼ Noord-

Brabant 

arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ Noord-

Brabant 

De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Noord-

Brabant 

De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Noord-

Brabant 

De huisarts niet alles kan weten 

◼ Noord-

Brabant 

De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Noord-

Brabant 

de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein 

percentage 

◼ Noord-

Brabant 

De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Noord-

Brabant 

De specialist het laatste woord heeft 

◼ Noord-

Brabant 

de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Noord-

Brabant 

Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Noord-

Brabant 

die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Noord-

Brabant 

die onder controle ben 

◼ Noord-

Brabant 

die ook niet alles weet 

◼ Noord-

Brabant 

een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Noord-

Brabant 

Een specialist beter advies kan geven 

◼ Noord-

Brabant 

Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Noord- het behandelcentrum er ook veel toe doet 
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Brabant 

◼ Noord-

Brabant 

het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ Noord-

Brabant 

Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Noord-

Brabant 

hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ Noord-

Brabant 

ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Noord-

Brabant 

ik advies wil hebben van specialist 

◼ Noord-

Brabant 

ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Noord-

Brabant 

ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Noord-

Brabant 

Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Noord-

Brabant 

ik het graag zelf bepaal 

◼ Noord-

Brabant 

ik kies voor behandeling in België 

◼ Noord-

Brabant 

ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Noord-

Brabant 

ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Noord-

Brabant 

ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ Noord-

Brabant 

ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Noord-

Brabant 

ik zelf beslis waar 

◼ Noord-

Brabant 

ik zelf beslist 

◼ Noord-

Brabant 

ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Noord-

Brabant 

Ik zelf zal bepalen  

◼ Noord-

Brabant 

Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Noord-

Brabant 

je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Noord-

Brabant 

Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Noord-

Brabant 

liever met een specialist te maken 

◼ Noord- mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 
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Brabant 

◼ Noord-

Brabant 

misschien zinvol 

◼ Noord-

Brabant 

Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Noord-

Brabant 

Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Noord-

Brabant 

te weinig kennis van complexe materie 

◼ Noord-

Holland 

...deze geen specialist is 

◼ Noord-

Holland 

Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ Noord-

Holland 

advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Noord-

Holland 

afhankelijk van het overleg. 

◼ Noord-

Holland 

Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ Noord-

Holland 

behandelcentra belangrijkste 

◼ Noord-

Holland 

Belangrijkste is de specialist 

◼ Noord-

Holland 

de huisarts geen specailist is. 

◼ Noord-

Holland 

De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 

◼ Noord-

Holland 

de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te 

beperkt is 

◼ Noord-

Holland 

De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ Noord-

Holland 

De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ Noord-

Holland 

een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer 

weet 

◼ Noord-

Holland 

Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ Noord-

Holland 

Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ Noord-

Holland 

Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de 

VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ Noord-

Holland 

Eerste in de keten zal zijn 

◼ Noord-

Holland 

Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ Noord- er zijn ook andere factoren 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Noord-

Holland 

Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Noord-

Holland 

Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ Noord-

Holland 

ervaringen zeker meetellen 

◼ Noord-

Holland 

ga af op de specialist 

◼ Noord-

Holland 

het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ Noord-

Holland 

Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 

◼ Noord-

Holland 

hij geen specialist is 

◼ Noord-

Holland 

Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ Noord-

Holland 

huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Noord-

Holland 

Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ Noord-

Holland 

ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ Noord-

Holland 

ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ Noord-

Holland 

Ik dat als advies zie. 

◼ Noord-

Holland 

ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Noord-

Holland 

ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Noord-

Holland 

Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ Noord-

Holland 

Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Noord-

Holland 

ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats 

zet 

◼ Noord-

Holland 

Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Noord-

Holland 

ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ Noord-

Holland 

Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Noord- ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ Noord-

Holland 

in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ Noord-

Holland 

is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ Noord-

Holland 

is geen neuroloog 

◼ Noord-

Holland 

Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Noord-

Holland 

Kennis van zaken 

◼ Noord-

Holland 

maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ Noord-

Holland 

meerdere factoren van belang zijn 

◼ Noord-

Holland 

Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ Noord-

Holland 

Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Noord-

Holland 

omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Noord-

Holland 

omdat ik zelf beslis 

◼ Noord-

Holland 

Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Noord-

Holland 

Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 

◼ Noord-

Holland 

wel belangrijk 

◼ Noord-

Holland 

wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Noord-

Holland 

Zal wel ervaring henben 

◼ Overijssel Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn 

expertise laten doen 

◼ Overijssel De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ Overijssel De specialist er meer van afweet 

◼ Overijssel de specialist weet denk meer 

◼ Overijssel deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met 

bijvoorbeeld een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ Overijssel er meer info beschikbaar is 

◼ Overijssel Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Overijssel Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 179 

◼ Overijssel ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ Overijssel ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Overijssel ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Overijssel ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Overijssel Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Overijssel Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach 

doen voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ Overijssel Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Overijssel Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Overijssel specialist ook belangrijk is 

◼ Overijssel Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Utrecht Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van 

belang kunnen zijn 

◼ Utrecht de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ Utrecht De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ Utrecht Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Utrecht hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ Utrecht hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ Utrecht huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ Utrecht Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ Utrecht Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ Utrecht ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ Utrecht ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ Utrecht ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Utrecht ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 

◼ Utrecht Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen 

mbt resultaat en wachttijden 

◼ Utrecht ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ Utrecht ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Utrecht Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Utrecht Ik zelf beslis  

◼ Utrecht Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ Utrecht omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Utrecht resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Utrecht Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die ik 

inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder 

oriënteren. 

◼ Zeeland Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Zeeland andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Zeeland de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Zeeland Deze toch een professioneel is 

◼ Zeeland die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Zeeland DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 

◼ Zeeland Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 
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◼ Zeeland het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Zeeland ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Zeeland ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Zeeland ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de 

beste resultaten boekt 

◼ Zeeland is geen specialist 

◼ Zeeland mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ Zuid-

Holland 

. 

◼ Zuid-

Holland 

? 

◼ Zuid-

Holland 

Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Zuid-

Holland 

andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Zuid-

Holland 

dat per persoon verschilt 

◼ Zuid-

Holland 

De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts geen specialist is 

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts is geen specialist 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ Zuid-

Holland 

de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ Zuid-

Holland 

De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ Zuid-

Holland 

die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ Zuid-

Holland 

een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ Zuid-

Holland 

Eigen informatie belangrijk is 

◼ Zuid-

Holland 

er andere aspecten zijn 

◼ Zuid-

Holland 

er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ Zuid-

Holland 

Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ Zuid-

Holland 

er nog andere bronnen zijn 
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◼ Zuid-

Holland 

Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ Zuid-

Holland 

geen isdee 

◼ Zuid-

Holland 

heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ Zuid-

Holland 

heb voorkeur voor lokatie 

◼ Zuid-

Holland 

Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Zuid-

Holland 

Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ Zuid-

Holland 

hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ Zuid-

Holland 

hij ook geen specialist is 

◼ Zuid-

Holland 

hij weet ook niet alles 

◼ Zuid-

Holland 

Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ Zuid-

Holland 

huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ Zuid-

Holland 

Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik 

nu in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ Zuid-

Holland 

ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ Zuid-

Holland 

ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik de behandel centra ken 

◼ Zuid-

Holland 

Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het 

advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst 

naar de resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ Zuid-

Holland 

ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Zuid-

Holland 

Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ Zuid-

Holland 

ik meer afga op specialisten 

◼ Zuid-

Holland 

Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ Zuid- Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft 
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Holland gehad 

◼ Zuid-

Holland 

ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ Zuid-

Holland 

Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Zuid-

Holland 

Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ Zuid-

Holland 

ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ Zuid-

Holland 

Ik zelf elders advies inwin 

◼ Zuid-

Holland 

ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere 

kant van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen 

in mijn huisarts dat is het probleem niet. 

◼ Zuid-

Holland 

ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ Zuid-

Holland 

ik zelf wel kan niezen 

◼ Zuid-

Holland 

Is geen speciali st 

◼ Zuid-

Holland 

Meerdere factoren  

◼ Zuid-

Holland 

Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of 

specialist slecht is. 

◼ Zuid-

Holland 

ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ Zuid-

Holland 

Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Zuid-

Holland 

Uroloog belangrijk  

◼ Zuid-

Holland 

Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ Zuid-

Holland 

zelf kiezen 

2.4.2.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland  het belangrijkste is dat ik zsm geholpen wordt. 

◼ Nederland  wederzijdse bekendheid en vertrouwen in je huisarts 
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◼ Nederland . 

◼ Nederland ...deze geen specialist is 

◼ Nederland ? 

◼ Nederland 1e persoon waar iak kkom en vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Nederland 50% rol. Hij/Zij is de 'expert', ik de leek  

◼ Nederland Advies huisarts is wel belangrijk maar ook beperkt. 

◼ Nederland Advies van de behandelende arts zwaaeder weegt 

◼ Nederland Advies van specialist is doorslag gevend 

◼ Nederland Advies wel gewaardeerd wordt van iemand met verstand 

◼ Nederland advies ziekenhuis doorslaggevend 

◼ Nederland Afhankelijk van de inhoudelijke waarde van het gesprek en behandel feiten die ook voor mij van 

belang kunnen zijn 

◼ Nederland afhankelijk van het overleg. 

◼ Nederland andere aspecten belangrijker zijn 

◼ Nederland Andere facetten zijn ook belangrijk 

◼ Nederland andere factoren nog belangrijker zijn. 

◼ Nederland andere factoren zijn minstens zo belangrijk. Zie vorige vraag 

◼ Nederland Andere info ook belangrijk is 

◼ Nederland andere overwegingen zie vorig antwoord belangrijker voor mij zijn 

◼ Nederland arts wel inzicht kan geven en advies over behandeling en het traject 

◼ Nederland behandelcentra belangrijkste 

◼ Nederland Belangrijk voor mij is dat de huisarts een tijdige vaststelling kan doen en de expert op dat vlak zijn 

expertise laten doen 

◼ Nederland Belangrijkste is de specialist 

◼ Nederland Ben niet overtuigd van de juiste kennis over dit onderwerp van de huisarts 

◼ Nederland bepaal ik zelf 

◼ Nederland dat ik toch zelf beslist waar ik behandeld wil worden.  

◼ Nederland Dat is wel belangrijk, maar de kennis van een behandelcentrum op dit gebied vid ik toch belangrijker 

◼ Nederland dat per persoon verschilt 

◼ Nederland De advisering van de HA wordt op prijs gesteld en is belangrijk maar niet doorslaggevend 

◼ Nederland De arts plaatselijk is 

◼ Nederland De arts vaak connecties heeft met de desbetreffende instantie.  

◼ Nederland De bekendheid van het centrum belangrijker is  

◼ Nederland De bekwaamheid/ervaring van de chirurg belangrijker is 

◼ Nederland De echte kennis is bij de specialist in het ziekenhuis  

◼ Nederland de ervaring van de uroloog in een ziekenhuis dat ervaring heeft is belangrijker 

◼ Nederland de houding van de behandelende specialist zwaar weegt 

◼ Nederland De huisarst zich door de breedte van het pallet aandoeningen en ziekten zich vaak minder intensief 

verdiept heeft in de behandelmethodieken, reviews. 

◼ Nederland de huisarts geen specailist is. 

◼ Nederland De huisarts geen specialist is 

◼ Nederland De huisarts geen specialist is en niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen 

◼ Nederland De huisarts heeft de meeste ervaring wat betreft de resultaten 
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◼ Nederland De huisarts heeft misschien ook een bepaalde voorkeur. Niet objectief 

◼ Nederland de huisarts heeft vanuit zijn functie ervaring met deze ziekte 

◼ Nederland De huisarts is geen specialist 

◼ Nederland de huisarts kan me de resultaten van andere patienten vertellen 

◼ Nederland De huisarts kiest veelal ziekenhuis dichtbij.  

◼ Nederland de huisarts mensen in zijn praktijk moet hebben met prostaatkanker om een goed oordeel te kunnen 

vellen over een ziekenhuis/behandelcentrum. 

◼ Nederland De huisarts niet alles kan weten 

◼ Nederland de huisarts niet de behandelaar is maar simpelweg een verwijzer, en zijn/haar blikveld wellicht te 

beperkt is 

◼ Nederland de huisarts ook niet alles weet van ale aandoeningen en welk ziekenhuis het beste is 

◼ Nederland de huisarts waarschijnlijk vaak kiest voor een hem bekende srts/ ziekenhuis 

◼ Nederland De huisarts wellicht ervaring heeft met eerdere prodtaatkankerpatienten 

◼ Nederland de huisarts zal er best ervaring mee hebben, maar landelijk gezien is dat maar een heel klein 

percentage 

◼ Nederland De info van behandelingvoor mij het belangrijkste is 

◼ Nederland De mening van de behandelende specialist voorop staat. 

◼ Nederland de resultaten die het ziekenhuis boekt voor mij ook erg belangrijk zijn. 

◼ Nederland de resultaten en de recensies van het behandelcentrum voor mij belangrijker zijn. 

◼ Nederland De resultaten van behandeling veel belangreijker is 

◼ Nederland De resultaten van het behandelcentrum voor mij het belangrijkst zijn 

◼ Nederland De snelheid wanneer je behandeld wordt voorrang heeft 

◼ Nederland De specialist de enige is met de echt nodige kennis 

◼ Nederland De specialist er meer van afweet 

◼ Nederland De specialist het laatste woord heeft 

◼ Nederland de specialist weet denk meer 

◼ Nederland De specialisten in een gespecialiseerd behandelcentrum lijken mij het meest kundig. 

◼ Nederland de tijd die er gewoonlijk is, is onvoldoende om de problematiek uit te leggen 

◼ Nederland De tijd tot behandelen belangrijker is 

◼ Nederland de uroloog bepaald wat er aan de hand is, niet de huisarts 

◼ Nederland de ziekenhuisinfo belangrijker is 

◼ Nederland Deel iotmaakt van overige onfo 

◼ Nederland deze kan afwijken van mijn voorkeur m.b.t. het ziekenhuis 

◼ Nederland Deze toch een professioneel is 

◼ Nederland deze voornamelijk bekend zal zijn met ziekenhuizen/behandelcentra in de regio, niet met bijvoorbeeld 

een zeer goed bekend staand behandelcentrum net over de grens met Duitsland 

◼ Nederland die geen specialist is 

◼ Nederland die is geen specialist 

◼ Nederland die michien ervaring heeft met het ziekenhuis 

◼ Nederland die misschien weet waar veel behandelingen worden gedaan 

◼ Nederland die onder controle ben 

◼ Nederland die ook niet alles weet 

◼ Nederland die ook niet met alles altijd op de hoogte is ;-) 

◼ Nederland DIT MEER VOOR EEN SPECIALIST IS 
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◼ Nederland een combinatie van andere informatie de doorslag zal geven 

◼ Nederland een huisarts geen specialist is ervanuit gaande dat een behandelend arts in een ziekenhuis meer weet 

◼ Nederland Een huisarts heeft denk ik meer patiënten gehad en behandeld.  

◼ Nederland Een huisarts niet zo ingelezen is dat hij weet welk centrum het beste is, hij kijkt in de buurt 

◼ Nederland Een huisarts weet ook niet alles. Ik zou zelf zoeken naar het beste behandelcentrum, desnoods in de 

VS. De angst van iedere man is dat er wat fout gaat met impotentie als gevolg. 

◼ Nederland een jonge arts is met weinig ervaring 

◼ Nederland Een specialist beter advies kan geven 

◼ Nederland Eerste in de keten zal zijn 

◼ Nederland Eigen informatie belangrijk is 

◼ Nederland er andere aspecten zijn 

◼ Nederland er andere overwegingen kunnen zijn bij de keuze. 

◼ Nederland er meer info beschikbaar is 

◼ Nederland Er meer is dan het advies van de huisarts 

◼ Nederland Er naast deze bron er tegenwoordig nog vele anderen zijn. Huisarts weet ook niet alles 

◼ Nederland Er nieuwe methodes zijn en die graag wil hebben  

◼ Nederland er nog andere bronnen zijn 

◼ Nederland er ook andere adviezen kunnenzijn 

◼ Nederland er ook contact is met het onderzoekscentrum 

◼ Nederland Er waarschijnlijk maar weinig gespecialiseerde ziekenhuizen zijn voor prostaatkanker 

◼ Nederland er zijn ook andere factoren 

◼ Nederland Ergens tussen klein en doorslaggevend in, maar ik zal alle adviezen meeneemen. 

◼ Nederland Ervaringen van anderen zijn belangrijk. 

◼ Nederland Ervaringen van huisarts, maar eigen belangrijke factoren ook grote rol 

◼ Nederland ervaringen zeker meetellen 

◼ Nederland evt ervaringen van derden misschien wel belangrijker zijn 

◼ Nederland ga af op de specialist 

◼ Nederland Ga zelf ook op onderzoek uit 

◼ Nederland geen isdee 

◼ Nederland Geen specialist 

◼ Nederland Gezondheid boven alles gaat !! 

◼ Nederland Heb niet zoveel vertrouwen in de huisarts 

◼ Nederland heb vertrouwen in huisarts, maar vaar op dit gebied op eigen gevoel en beeld. 

◼ Nederland heb voorkeur voor lokatie 

◼ Nederland Het advies van de behandelende specialist belangrijker is 

◼ Nederland Het advies van de huisarts zal meegewogen worden met dat van de ervaringen opgedaan door 

lotgenoten 

◼ Nederland het advies van het behandelcentrum de doorslag geeft 

◼ Nederland het advies van het ziekenhuis voor mij belangrijker zou zijn 

◼ Nederland het behandelcentrum er ook veel toe doet 

◼ Nederland het belangrijk is om meer informatie te krijgen dan alleen van de huisarts (die kan ook niet alles 

weten) 

◼ Nederland Het internet mij gedetailleerder informatie kan bieden.  

◼ Nederland Het is er nu eenmaal en ik heb toch een redelijke positieve inbreng van hem ofhaar 
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◼ Nederland Het ziekenhuis is belangrijk. 

◼ Nederland het ziekenhuis waar de behandeling kan bepalend is. 

◼ Nederland het zo snel mogelijk moet gebeuren 

◼ Nederland hierna nog meer advies ga inwinnen doch het advies van de huisarts kan leidend zijn. 

◼ Nederland Hij er wellicht meer kennis van heeft 

◼ Nederland hij geen specialist is 

◼ Nederland Hij goede informatie kan geven maar het moet op realistische afstand zijn 

◼ Nederland hij meer ervaring heeft met prostaatkanker en de behandeling 

◼ Nederland hij meer weet dan ik 

◼ Nederland hij niet de deskundige bij uitstek is bij kanker 

◼ Nederland hij niet de meeste kennis heeft over de resultaten van de verschillende behandelcentra. 

◼ Nederland hij of zij waarschijnlijk meer ervaring heeft. 

◼ Nederland hij ook geen specialist is 

◼ Nederland Hij partijdig kan zijn 

◼ Nederland Hij te weinig ervaring hiervan heeft.  

◼ Nederland hij weet ook niet alles 

◼ Nederland hij/zij professional is en behoort te weten, waar de beste resultaten bereikt worden met een minimum 

aan invasieve behandeling 

◼ Nederland Hij/zij uit zijn kennis en ervaring kan putten 

◼ Nederland Hopelijk geeft de huisarts alternatieven waaruit je kunt kiezen en deelt ie zijn eigen ervaringen 

◼ Nederland huisarts adviseert vaak het bekende ziekenhuis in dezelfde stad en niet een gespecialiseerd centrum. 

◼ Nederland huisarts heeft eenbeperkt zicht en is beinvloedbaar 

◼ Nederland huisarts heeft er waarschijnlijk meer ervaring mee 

◼ Nederland Huisarts is belangrijk maar vind behandelresultaten belangrijker 

◼ Nederland Huisarts is immers geen deskundige op dit gebied 

◼ Nederland huisartsen meestal het dichtst bij zijnde ziekenhuis adviseren 

◼ Nederland ik 32 jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Dat is due mijn keuze 

◼ Nederland ik aan het advies in het behandelcentrum meer waarde hecht 

◼ Nederland ik advies wil hebben van specialist 

◼ Nederland ik afga op de resultaten en aantal behandelingen van het behandelcentrum 

◼ Nederland ik andere prioriteiten heb gesteld. 

◼ Nederland ik belangrijker vind hoe de resultaten zijn van het ziekenhuis wat behandelt 

◼ Nederland ik bepaal,of ik wel geholpen wil worden 

◼ Nederland ik beslis door een combinatie van factoren. 

◼ Nederland ik dan al wet waar ik geopereerd wil worden 

◼ Nederland Ik dan toch al voor ogen heb in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden  

◼ Nederland ik dan toch naar het beste ziekenhuis voor behandeling wil 

◼ Nederland Ik dat als advies zie. 

◼ Nederland Ik dat zelf bepaal 

◼ Nederland Ik de behandel centra ken 

◼ Nederland Ik dit advies overweeg maar ook naar recensies kijk 

◼ Nederland Ik er niet zeker van ben dat de huisarts geen banden heeft met het behandelcentrum. Ik neem het 

advies daarom wel mee, zodat het mogelijk een rol kan spelen bij de selectie. Ik zal echter eerst naar 

de resultaten van het behandelcentrum willen kijken. 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 187 

◼ Nederland Ik ervan uit ga dat een huisarts meer ervaring heeft en beter op de hoogte is. 

◼ Nederland ik ervan uitga dat de huisarts enig inzicht heeft in de kwaliteit van de behandelcentra. 

◼ Nederland ik ervan uitga dat de ziekenhuizen in Nederland gewoon goed zijn. Behalve als mijn situatie zo ernstig 

zou zijn dat er zou worden geadviseerd om bijvoorbeeld naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

te gaan, dn zou ik het advies zeker opvolgen. 

◼ Nederland Ik ga ervan uit dat de huisarts relevante informatie heeft 

◼ Nederland ik graag van meerdere kanten opties hoort.  

◼ Nederland ik graag zelf wil beslissen naar welk ziekenhuis ik ga 

◼ Nederland Ik hang aan haar advies plus wat kan vinden op internet 

◼ Nederland Ik heb een vast ziekenhuis voor elke behandeling omdat mijn geschiedenis daar bekend is. 

◼ Nederland ik heb zelf een mening over ziekenhuizen in de nabijheid 

◼ Nederland Ik heb zelf zicht op wat goede ziekenhuisen/behandelcentra zijn 

◼ Nederland ik het advies van specialisten belangrijker vind.  

◼ Nederland ik het belangrijk vind zelf er over te beslissen 

◼ Nederland Ik het belangrijker vind hoe de resultaten van de te behandelende instelling is 

◼ Nederland ik het graag zelf bepaal 

◼ Nederland Ik het meest hecht aan advies van vrienden, lotgenoten 

◼ Nederland ik het meeweeg samen met meningen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en specialisten 

◼ Nederland ik hierin ook mijn eigen inbreng wil hebben , een doktersadvies is niet heilig 

◼ Nederland Ik in mijn eigen ziekenhuis behandel wil worden 

◼ Nederland Ik kan veel zajen online opzoeken  

◼ Nederland ik kies voor behandeling in België 

◼ Nederland Ik kies voor een bekend ziekenhuis zo dicht mogelijk bij huis. 

◼ Nederland Ik liever naar de resultaten van het ziekenhuis zou kijken 

◼ Nederland ik me breder wil orienteren 

◼ Nederland Ik me ook zelf zou willen oriënteren 

◼ Nederland Ik meer aan het advies van een specialist heb in zo'n geval en aan info over behandel methode en het 

suc6 daarvan 

◼ Nederland ik meer af zou gaan op de behaalde resultaten in het verleden in een bepaalde kliniek / ziekenhuis dan 

op de huisarts in dit geval. 

◼ Nederland ik meer afga op specialisten 

◼ Nederland ik meer belang hecht aan de resultaten van het behandelcentrum 

◼ Nederland ik meer vertrouwen heb in ervaringen van lotgenoten 

◼ Nederland ik meerdere factoren een rol laat spelen voordat ik beslissing neem 

◼ Nederland ik mijn standpunt bepaal aan de hand van het advies van het behandelcentrum 

◼ Nederland ik mijzelf ook uitvoerig informeer 

◼ Nederland ik mijzelf ook wil informeren en laten informeren door oa lotgenoten 

◼ Nederland Ik neem aan dat mijn huisarts goed advies kan geven. 

◼ Nederland Ik neem zijn advies mee in de beslissing, maar doorslaggevend is het niet. 

◼ Nederland ik niet afga op alleen mijn huisarts 

◼ Nederland Ik niet alleen op het advies van de huisarts af zou gaan en zelf meer info zou gaan verzamelen 

◼ Nederland Ik niet weet wat zijn kennis over diverse behandelcentra is en hoe vaak hij er mee te maken heeft 

gehad 

◼ Nederland ik niet weet, wat anderen zullen zeggen, uit ervaring of vanwege kennis........ 
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◼ Nederland ik niet zo;n vertrouwensband met de huisarts heb 

◼ Nederland ik niet zomaar klakkeloos mijn huisarts geloof ivm mogelijke belangen en mij op de tweede plaats zet 

◼ Nederland Ik nog altijd zelf bepaal waar ik heen ga  

◼ Nederland Ik nu al weet dat dat niet mijn keus zal zijn. 

◼ Nederland ik ook ander advies ga inwinnen 

◼ Nederland ik ook bij familie, vrienden, lotgenoten te rade ga 

◼ Nederland ik ook nog zelf info wil opzoeken 

◼ Nederland Ik ook van de deskundige specialist informatie wil hebben 

◼ Nederland Ik ook veder informer 

◼ Nederland Ik ook verder kijjk 

◼ Nederland Ik ook zeer veel waarde hecht aan de informatie die ik kan verkrijgen over de diverse ziekenhuizen 

mbt resultaat en wachttijden 

◼ Nederland ik op internet ga zoeken waar ik het snelst en de beste behandelaar kan vinden. 

◼ Nederland ik reeds onder controle stond bij een uroloog 

◼ Nederland ik snelheid i.c. waar is plaats belangrijker vind. 

◼ Nederland ik stel mijn geloof op jezus de geneesheer  

◼ Nederland ik toch wel weer weten of dit ziekenhuis goede resultaten boekt met de behandeling 

◼ Nederland ik toch zelf beslis waar ik heen ga 

◼ Nederland Ik uit ga zoeken wat. Het beste is voorm mij. 

◼ Nederland ik uiteindelijk zelf die beslissing wil nemen 

◼ Nederland Ik van zeer dichtbij precieze informatie voorhanden heb 

◼ Nederland Ik vertrouw op de deskundigheid en de expertise van de huisarts maar wil zelf ook enige reseach doen 

voordat ik me zou laten verwijzen. 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in zijn advies 

◼ Nederland Ik verwacht van de huisarts dat hij weet hoe belangrijk zijn advies is. 

◼ Nederland ik vind dat er meer aspecten meespelen dan alleen de huisarts 

◼ Nederland Ik waarde hecht aan een specialist 

◼ Nederland Ik weet dat die een regionaal ziekenhuis opgeeft, terwijl dat zeker niet de beste keus is. 

◼ Nederland Ik werkzaam ben in een ziekenhuis en daar advies in win 

◼ Nederland ik zelf bepaal waar ik heen ga 

◼ Nederland Ik zelf beslis  

◼ Nederland ik zelf beslis waar 

◼ Nederland ik zelf beslist 

◼ Nederland Ik zelf elders advies inwin 

◼ Nederland ik zelf het laatste woord wil houden. Ik heb ook een vrouw en als de huisarts mij naar de andere kant 

van het land stuurt dan heeft zij een probleem m.b.t. bezoek! Natuurlijk heb ik wel vertrouwen in mijn 

huisarts dat is het probleem niet. 

◼ Nederland ik zelf kan onderzoeken welk ziekenhuis/behandelcentrum goede resultaten heeft geboekt 

◼ Nederland ik zelf nog het nodige informatie wil opzoeken om dit later met hem te bespreken 

◼ Nederland Ik zelf ook een mening zal hebbeb 

◼ Nederland ik zelf ook informatie ga inwinnen 

◼ Nederland Ik zelf ook inlichtingen zou verzamelen omtrent de behandeling en resultaten in verschillende 

ziekenhuizen 

◼ Nederland ik zelf ook wil bepalen waar deze behandeling moet plaats vinden. 
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◼ Nederland ik zelf op onderzoek ga 

◼ Nederland ik zelf uitmaak wat ik wil 

◼ Nederland ik zelf wel kan niezen 

◼ Nederland Ik zelf zal bepalen  

◼ Nederland ik zijn advies wel zal overwegen, maar ik toch ook zelf eerst ga zoeken welk behandelcentrum de beste 

resultaten boekt 

◼ Nederland Ik zou alle informatie uit verschillende kanalen meenemen in mijn beslissing 

◼ Nederland ikzelf informatie ga inwinnen over deskundigheid uroloog (werk in de gezondheidszorg) 

◼ Nederland ikzelf probeer het best aangeschreven behandelcentrum te vinden en de huisarts mag mij adviseren 

◼ Nederland in het ziekenhuis de echte specialisten zitten 

◼ Nederland is geen behandelaar slechts "aangever" 

◼ Nederland is geen neuroloog 

◼ Nederland Is geen speciali st 

◼ Nederland is geen specialist 

◼ Nederland Is wel belangrijk, maar het advies van de behandelaars is bepalend 

◼ Nederland Je als nog je eigen gevoel moet volgen wat goed voelt of niet 

◼ Nederland Je moet steeds zelf de keuze maken. 

◼ Nederland Je onderbehandeling bent van een specialist 

◼ Nederland je toch ook naar andere mogelijkheden wil kijken 

◼ Nederland kan ik zelf bepalen 

◼ Nederland Kan ook ergens anders advies inwinnen  

◼ Nederland Kennis van zaken 

◼ Nederland liever met een specialist te maken 

◼ Nederland ligt ook aan de andere aspecten  

◼ Nederland maar ervaring lotgenoten vindt ik ook heel belangrijk 

◼ Nederland mag door verwijzen 

◼ Nederland Meerdere factoren  

◼ Nederland meerdere factoren van belang zijn 

◼ Nederland mening van andere deskundigen ook belangrijk is 

◼ Nederland meten is weten 

◼ Nederland Mijn eigen inzichten meesppelen 

◼ Nederland mijn huisarts niet alle behandelresultaten weet van alle klinieken 

◼ Nederland Mijn huisarts pas in een zeer laat stadium doorverwijst 

◼ Nederland misschien zinvol 

◼ Nederland Mogelijk weet wat verstandig is om in mijn situatie te doen 

◼ Nederland Om dat ik het eindbesluit toch samen met de specialist nam 

◼ Nederland Om dat mijn zoon arts is en het beste met mijn voor heeft 

◼ Nederland omdat de huisarts geen specialist, maar me toch een belangrijk advies kan geven 

◼ Nederland Omdat er meestal een specialist, uroloog, de behandelend arts is 

◼ Nederland omdat er ook persoonlijke afwegingen gemaakt moeten worden en de huisarts deze niet kent 

◼ Nederland omdat ik een vrij jonge huisarts heb en niet weet hoeveel ervaring hij hier mee heeft. 

◼ Nederland omdat ik mij op de specialist verlaat 

◼ Nederland Omdat ik uiteindelijk zelf beslis 

◼ Nederland Omdat ik wel een beetje het gevoel heb, dat de artsen nooit zullen zeggen als een ziekenhuis of 
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specialist slecht is. 

◼ Nederland Omdat ik zelf bepaal wat ik wil. 

◼ Nederland omdat ik zelf beslis 

◼ Nederland Omdat ik zelf ga uitzoeken wat voor mij de beste behandel methode is 

◼ Nederland Omdat ik zelf het e.e.a. zou uitzoeken en inwinnen. Werk al 45 jaar bij AvL/NKI te Amsterdam 

◼ Nederland ook de verzekeraar door mij wordt geraadpleegd 

◼ Nederland resultaat boven de mening van de huisarts gaat 

◼ Nederland Resultaten van behandelcentrum belangrijker 

◼ Nederland Second opinion 

◼ Nederland sinds 1 jaar heb ik een nieuwe huisarts na pensionering van mijn oude huisarts. Ik heb haar pas twee 

keer ontmoet dus onze band moet nog groeien. 

◼ Nederland specialist ook belangrijk is 

◼ Nederland te weinig kennis van complexe materie 

◼ Nederland Uiteindelijk gaat het om mijn lichaam 

◼ Nederland Uroloog belangrijk  

◼ Nederland vertrouw meer op de specialist 

◼ Nederland Voor jezelf zijn andere prioriteiten  

◼ Nederland voor mij wachttijd zwaarwegender is 

◼ Nederland Weet wat er gebeuren moet 

◼ Nederland wel belangrijk 

◼ Nederland Wel belangrijk, maar niet zo dat alleen op dat advies af ga 

◼ Nederland wil dat er ook een uroloog naar kijkt 

◼ Nederland Wil dit eerst toch met lotgenoten bespreken, voordat ik een benadeling zou willen ondergaan.  

◼ Nederland wil eerst meer info inwinnen 

◼ Nederland Zal wel ervaring henben 

◼ Nederland zelf kiezen 

◼ Nederland Zelf zowel als patient en zorgmedewerker ervaren genoeg om deze keuze verantwoord te maken 

◼ Nederland Ziekenhuis behandelcentrum viorkeur heeft meer eraring 

◼ Nederland Ziekenhuis is bekend. 

◼ Nederland Zijn/haar rol vind ik weliswaar belangrijk, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat ik de ervaring 

van degene die de ervaring heeft opgedaan, bij het betreffende behandelcentrum, belangrijker vind. 

◼ Suriname ik dan nog wil weten wat specialisten adviseren 

◼ Indonesië ervaring deskundige en lotgenoten meer over de juiste gevolgen weten 

◼ Indonesië Ik i.v.m. behandeling aan kanker (niet de prostaat) mijn keuze zal vallen op het ziekenhuis waar ik nu 

in behandeling ben en daar zeer tevreden over ben. 

◼ Indonesië ik er meer over te weten wil krijgen 

◼ Indonesië Natuurlijk zou ik luisteren naar het advies van de huisarts. Toch zou ik ook eigen verantwoordelijkheid 

nemen en me goed oriënteren op de geboden behandelmogelijkheden. 

◼ Indonesië Speelt grote rol. Ik begin dáár met mijn oriëntatie, maar is niet doorslaggevend, tenzij alle info die ik 

inwin over geadviseerd behandelcentrum overtuigend positief zijn. Anders ga ik me breder oriënteren. 

◼ Overig andere faktoren een grotere rol spelen 

◼ Overig omdat ik liever afga op de specialist. De huisarts is hierin geen partij voor mij 

2.4.3. Dat speelt een doorslaggevende rol, omdat 
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2.4.3.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 

jaar 

Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ 50-59 

jaar 

Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ 50-59 

jaar 

bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ 50-59 

jaar 

Daar de kennis aanwezig is 

◼ 50-59 

jaar 

Daar de kennis zit 

◼ 50-59 

jaar 

Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ 50-59 

jaar 

De eerste die ik spreek  

◼ 50-59 

jaar 

De ervaring neem je mee 

◼ 50-59 

jaar 

De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts het het beste weet 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts hier het meest van af weet 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft om dit 

advies te geven. 

◼ 50-59 

jaar 

De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ 50-59 

jaar 

deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ 50-59 

jaar 

deze de kennis heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ 50-59 

jaar 

Die weet waarschijnlijk wat het beste is 
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◼ 50-59 

jaar 

Dit een deskundige professional is 

◼ 50-59 

jaar 

ervaring 

◼ 50-59 

jaar 

ervaring 

◼ 50-59 

jaar 

Ervaring van de huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ 50-59 

jaar 

ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ 50-59 

jaar 

geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... maar 

wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is ook 

belangrijk 

◼ 50-59 

jaar 

h 

◼ 50-59 

jaar 

Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ 50-59 

jaar 

heeft de meeste ervaring 

◼ 50-59 

jaar 

heeft e weten schap 

◼ 50-59 

jaar 

heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ 50-59 

jaar 

Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ 50-59 

jaar 

Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ 50-59 

jaar 

hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ 50-59 

jaar 

hij er meer vanaf weet 

◼ 50-59 

jaar 

Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ 50-59 

jaar 

hij heeft er meer verstand van 

◼ 50-59 

jaar 

Hij heeft er verstand van  

◼ 50-59 

jaar 

Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ 50-59 

jaar 

hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ 50-59 

jaar 

Hij het netwerk kent 

◼ 50-59 Hij het wel het beste zal weten 
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

hij is de deskundige 

◼ 50-59 

jaar 

hij kennis van zaken heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ 50-59 

jaar 

hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ 50-59 

jaar 

hij meer kennis heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ 50-59 

jaar 

Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ 50-59 

jaar 

Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 

◼ 50-59 

jaar 

Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ 50-59 

jaar 

hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ 50-59 

jaar 

hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ 50-59 

jaar 

hij of zij mij een advies geven 

◼ 50-59 

jaar 

Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ 50-59 

jaar 

hij weet hier het meeste van 

◼ 50-59 

jaar 

Hij weet waar hij het over heeft 

◼ 50-59 

jaar 

hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ 50-59 

jaar 

Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ 50-59 

jaar 

hij weet waar ik heen moet 

◼ 50-59 

jaar 

hij zeer deskundig is 

◼ 50-59 

jaar 

Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ 50-59 

jaar 

Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ 50-59 

jaar 

Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ 50-59 Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 
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jaar bijbehorende resultaten. 

◼ 50-59 

jaar 

huisarts is startpunt van alles. 

◼ 50-59 

jaar 

huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ 50-59 

jaar 

Ik afga op zijn/haar advies 

◼ 50-59 

jaar 

Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is 

begaan, bewogen en zeer open. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ 50-59 

jaar 

ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ 50-59 

jaar 

ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ 50-59 

jaar 

ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ 50-59 

jaar 

Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ 50-59 

jaar 

ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ 50-59 

jaar 

ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ 50-59 

jaar 

ik hem vertrouw 

◼ 50-59 

jaar 

Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ 50-59 

jaar 

ik het zeker wil weten 

◼ 50-59 Ik hier op vertrouw 
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ 50-59 

jaar 

ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ 50-59 

jaar 

Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ 50-59 

jaar 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 50-59 

jaar 

Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ 50-59 

jaar 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ 50-59 

jaar 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ 50-59 

jaar 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 50-59 

jaar 

ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ 50-59 

jaar 

Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ 50-59 

jaar 

Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een 

behandeling etc. 

◼ 50-59 

jaar 

kennis van zaken 

◼ 50-59 

jaar 

Meer ervaring 

◼ 50-59 

jaar 

Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ 50-59 Neem aan dat deze meer weet  
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jaar 

◼ 50-59 

jaar 

Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ 50-59 

jaar 

omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ 50-59 

jaar 

omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ 50-59 

jaar 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 50-59 

jaar 

omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ 50-59 

jaar 

Vertrouwen  

◼ 50-59 

jaar 

vertrouwen 

◼ 50-59 

jaar 

Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ 50-59 

jaar 

Vertrouwens persoon 

◼ 50-59 

jaar 

weet er meer van 

◼ 50-59 

jaar 

weet er te weinig van 

◼ 50-59 

jaar 

Xx 

◼ 50-59 

jaar 

zelf wil beslissen 

◼ 50-59 

jaar 

zij heet beste weet 

◼ 50-59 

jaar 

zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ 50-59 

jaar 

zij meer info hebben over andere patienten 

◼ 60-64 

jaar 

advies altijd goed 

◼ 60-64 

jaar 

als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ 60-64 

jaar 

ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ 60-64 

jaar 

Daar is de huisarts voor. 

◼ 60-64 

jaar 

De dokter ervaring heeft 

◼ 60-64 

jaar 

De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ 60-64 De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft hier de 
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jaar ervaring mee 

◼ 60-64 

jaar 

de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ 60-64 

jaar 

de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ 60-64 

jaar 

Deskundig 

◼ 60-64 

jaar 

Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ 60-64 

jaar 

die er het meeste verstand van heeft 

◼ 60-64 

jaar 

Die heeft er verstand van 

◼ 60-64 

jaar 

Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ 60-64 

jaar 

die het best op de hoogte is 

◼ 60-64 

jaar 

die je dan door stuurd 

◼ 60-64 

jaar 

Die mij adviseerd  

◼ 60-64 

jaar 

Die weet wat het beste is 

◼ 60-64 

jaar 

dokter weet welke goed voor me is 

◼ 60-64 

jaar 

er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat daarmee te 

doen.  

◼ 60-64 

jaar 

ervaring 

◼ 60-64 

jaar 

Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste weet 

waar te behandelen 

◼ 60-64 

jaar 

heb vertrouwen in de huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ 60-64 

jaar 

Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ 60-64 

jaar 

Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de behandelcentra. 

◼ 60-64 

jaar 

Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ 60-64 

jaar 

Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ 60-64 

jaar 

Hij er bekend mee is 

◼ 60-64 hij er veel van weet 
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jaar 

◼ 60-64 

jaar 

hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ 60-64 

jaar 

Hij heeft de kennis 

◼ 60-64 

jaar 

hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ 60-64 

jaar 

hij heeft kennis van zaken 

◼ 60-64 

jaar 

Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ 60-64 

jaar 

hij mij goed kent 

◼ 60-64 

jaar 

Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ 60-64 

jaar 

Hij weet meer 

◼ 60-64 

jaar 

Huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ 60-64 

jaar 

ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ 60-64 

jaar 

Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best geholpen 

wordt. 

◼ 60-64 

jaar 

ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar mijn 

mening een goed overzicht. 

◼ 60-64 

jaar 

ik die vertrouw 

◼ 60-64 

jaar 

Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ 60-64 

jaar 

ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ 60-64 

jaar 

Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ 60-64 

jaar 

ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ 60-64 

jaar 

Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ 60-64 

jaar 

ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ 60-64 

jaar 

Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ 60-64 

jaar 

Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ 60-64 Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 
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jaar 

◼ 60-64 

jaar 

Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ 60-64 

jaar 

ik heb een goede huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ 60-64 

jaar 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 60-64 

jaar 

ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van de 

behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik op hem vertrouw. 

◼ 60-64 

jaar 

ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en 

betrouwbaar advies welkom is. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ 60-64 

jaar 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

Ik vertrouw op zijn mening 

◼ 60-64 

jaar 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ 60-64 

jaar 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ 60-64 

jaar 

Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ 60-64 

jaar 

ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ 60-64 

jaar 

ik volledig op hem vertoruw 

◼ 60-64 

jaar 

Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ 60-64 

jaar 

ik zelf geen idee heb 

◼ 60-64 

jaar 

ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ 60-64 

jaar 

Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ 60-64 Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 
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jaar 

◼ 60-64 

jaar 

Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ 60-64 

jaar 

men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ 60-64 

jaar 

Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en die ik 

volledig vertrouw. 

◼ 60-64 

jaar 

Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ 60-64 

jaar 

moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik dan 

ook op 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ 60-64 

jaar 

Professioneel advies 

◼ 60-64 

jaar 

Vertrouw op huisarts 

◼ 60-64 

jaar 

vertrouwen 

◼ 60-64 

jaar 

verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ 60-64 

jaar 

wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ 60-64 

jaar 

Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ 60-64 

jaar 

zij er verstand van heeft 

◼ 60-64 

jaar 

Zij is mijn arts 

◼ 60-64 

jaar 

Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ 65-69 

jaar 

100% vertrouwen 

◼ 65-69 

jaar 

arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ 65-69 

jaar 

De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ 65-69 

jaar 

de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ 65-69 de huisarts is bekend met de branche 
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jaar 

◼ 65-69 

jaar 

De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ 65-69 

jaar 

de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt tussen 

de behandelcentra 

◼ 65-69 

jaar 

De vakkennis belangrijk vind 

◼ 65-69 

jaar 

dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ 65-69 

jaar 

Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ 65-69 

jaar 

Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ 65-69 

jaar 

die ervaring heeft en meer weet 

◼ 65-69 

jaar 

die het meeste ervaring heeft 

◼ 65-69 

jaar 

die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ 65-69 

jaar 

die uit ervaring kan spreken 

◼ 65-69 

jaar 

dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ 65-69 

jaar 

er kennis van zaken is 

◼ 65-69 

jaar 

Ervaring 

◼ 65-69 

jaar 

ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ 65-69 

jaar 

goed is 

◼ 65-69 

jaar 

Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ 65-69 

jaar 

Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ 65-69 

jaar 

heel veel ivm deskundigheid 

◼ 65-69 

jaar 

het is een van de uitleg. 

◼ 65-69 

jaar 

Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ 65-69 

jaar 

Hij de expert is 

◼ 65-69 

jaar 

Hij de kennis heeft 

◼ 65-69 hij er meer mee te maken heeft. 
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jaar 

◼ 65-69 

jaar 

Hij ervaring heeft 

◼ 65-69 

jaar 

Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ 65-69 

jaar 

Hij heeft er verstand van 

◼ 65-69 

jaar 

hij heeft meer ervaring 

◼ 65-69 

jaar 

Híj het beste weet 

◼ 65-69 

jaar 

hij het wel weet ga ik van uit 

◼ 65-69 

jaar 

Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ 65-69 

jaar 

hij mij het beste kent. 

◼ 65-69 

jaar 

Hij mij van advies geeft 

◼ 65-69 

jaar 

hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ 65-69 

jaar 

Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ 65-69 

jaar 

hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ 65-69 

jaar 

Hij voor mij de professional is in deze 

◼ 65-69 

jaar 

hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ 65-69 

jaar 

Hij weet wat er speelt 

◼ 65-69 

jaar 

hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ 65-69 

jaar 

hij/zij heeft ervaring 

◼ 65-69 

jaar 

hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ 65-69 

jaar 

Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ 65-69 

jaar 

Hij/zij deskundig is 

◼ 65-69 

jaar 

ik de huis arts vertrouw 

◼ 65-69 

jaar 

ik die het meest vertrouw 

◼ 65-69 ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 
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jaar 

◼ 65-69 

jaar 

ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ 65-69 

jaar 

Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ 65-69 

jaar 

ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ 65-69 

jaar 

ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan geven 

◼ 65-69 

jaar 

Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ 65-69 

jaar 

ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht kan.  

◼ 65-69 

jaar 

Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ 65-69 

jaar 

Ik ga van kennis uit 

◼ 65-69 

jaar 

ik geen keus heb 

◼ 65-69 

jaar 

Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ 65-69 

jaar 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 65-69 

jaar 

Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 65-69 

jaar 

Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik toch de beste behandeling wil 

◼ 65-69 

jaar 

Ik vertrouw hem 

◼ 65-69 

jaar 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ 65-69 

jaar 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ 65-69 

jaar 

ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ 65-69 

jaar 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ 65-69 ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met hem kan 
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jaar ik goed en rustig overleggen. 

◼ 65-69 

jaar 

ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ 65-69 

jaar 

Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ 65-69 

jaar 

Kennis van 

◼ 65-69 

jaar 

Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ 65-69 

jaar 

mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ 65-69 

jaar 

Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ 65-69 

jaar 

Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ 65-69 

jaar 

Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ 65-69 

jaar 

toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ 65-69 

jaar 

Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ 65-69 

jaar 

Vertrouwd 

◼ 65-69 

jaar 

Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 65-69 

jaar 

Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ 65-69 

jaar 

weet door ervaring waar het om gaat 

◼ 65-69 

jaar 

wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ 65-69 

jaar 

ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ 65-69 

jaar 

zekerheid 

◼ 65-69 

jaar 

Zie hem als ter zake kundig 

◼ 65-69 

jaar 

Zij heeft de kennis 

◼ 65-69 

jaar 

zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ 65-69 

jaar 

zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ 65-69 

jaar 

zijn terrein 

◼ 70 jaar  ikzelf actie moet ondernemen 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ 70 jaar 

en ouder 

bekend is met de voor geschiedenis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en 

ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ 70 jaar 

en ouder 

breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Daar vertrouw ik op 

◼ 70 jaar 

en ouder 

dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts daar iets van weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts heeft ervaring  

◼ 70 jaar De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor 

genezing. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts kent je 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste 

behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts mij het beste kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ 70 jaar 

en ouder 

De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben welke 

procedure gevolgd gaat worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en 

ervaringen zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

De kennis van zaken 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deskundig advies is belangrijk 

◼ 70 jaar deskundige advies wenselijk 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan inschatten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deze ervaring heeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Die is bekend met mijn situatie 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die kan het weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Die weet er het meeste van af 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die weet jhoe ik moet handelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Die weet meer dan ik 

◼ 70 jaar 

en ouder 

die zal het wel weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ 70 jaar 

en ouder 

eerste aanspreekpunt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Expert 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ 70 jaar Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Geeft advies 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Gifs rol 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Goedechuisarts  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ 70 jaar 

en ouder 

heb daar vertrouwen in 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Heb prostaat kanker  

◼ 70 jaar 

en ouder 

heeft hier het meeste inzicht in 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ 70 jaar 

en ouder 

heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

heeft veel ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

het deskundig is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij bekend is met de gegevens 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij de juiste kanalen weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij deskundig is en ik niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij deskundig kan verwijzen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij er meer van weet dan ik 

◼ 70 jaar hij er verstand van heeft 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij er verstand van heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij ervaring heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij ervaring heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij heeft er verstand van. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij heeft het beste met mij voor 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij het meeste weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij is deskundig 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij kent mij goed en al heel lang 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij lijkt mij deskundig 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ 70 jaar hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij stuurt mij door. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij weet hier het meeste van 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij weet van de hoed en de rand 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij weet waar de kennis is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij weet waar hij over praat 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij/zij deskundig is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij/zij ervaring heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ 70 jaar 

en ouder 

HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ 70 jaar Huisarts kent mij 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik aanneem dat hij het weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik daar vertrouwen in heb 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik de huisarts vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, die ik 

over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik dit advies vertrouw. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of mij kan 

wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat komen 

in zijn advies 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit kan 

brengen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk behandelcentrum 

of ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ 70 jaar Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik hem gellof 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik hem hierin deskundig acht 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik hem vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens terecht 

kunt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik uitga van zijn expertise 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje huisarts 

wel 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik volkomen vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik zou het toch niet weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ikdaarop vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

is belangrijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

is vertrouwt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

je verder geen kennis hebt. 

◼ 70 jaar Kan mij een ter zake kundig advies geven. 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

kennis van mij en de specialist 

◼ 70 jaar 

en ouder 

kwestie van vertrouwen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Meest ervaring 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Mening van arts belangrijk  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

mijn huisarts mij door en door kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus de 

ervaring van de arts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik die vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik hem vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ 70 jaar omdat zij bekend is met de materie 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ 70 jaar 

en ouder 

van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertouwd  

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouw hen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouwd advies 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwen  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

VERTROUWEN 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouwen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwen in de arts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouwen in de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouwen in huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

vertrouwensman 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ 70 jaar 

en ouder 

volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ 70 jaar want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet de juiste weg aan te geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet er alles van 

◼ 70 jaar 

en ouder 

wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van doorslaggevend 

belang is. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zei een gied advies kunnen geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij de meeste ervaring hebben 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zij een professional is 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij er meer van weten . 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zij/jij mij kent 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ 70 jaar 

en ouder 

zijn ervaring meetelt 

◼ 70 jaar zijn werk 
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en ouder 

2.4.3.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten 

kent voor genezing. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De huisarts mij het beste kent 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De kennis van zaken 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

deze de kennis heeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die er het meeste verstand van heeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die het best op de hoogte is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die kan het weten 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die uit ervaring kan spreken 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Eénpersoons huishouden die weet jhoe ik moet handelen 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

dokter weet welke goed voor me is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt 

bepaald wat daarmee te doen.  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ervaring 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ervaring 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

goed is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

h 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het is een van de uitleg. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij bekend is met de gegevens 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij de expert is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij kent mij goed en al heel lang 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu 

verder. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij of zij mij een advies geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij stuurt mij door. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ Eénpersoons huishouden Hij weet waar hij het over heeft 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik aanneem dat hij het weet 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik de huisarts vertrouw 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik die vertrouw 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed 

advies over uit kan brengen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed 

advies kan geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan 

vertrouwen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor 

heeft. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk 

professioneel en betrouwbaar advies welkom is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ Eénpersoons huishouden ik vertrouwen heb in mijn huisarts 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

is vertrouwt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te 

voorkomen,.. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

kennis van mij en de specialist 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

kennis van zaken 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar 

behandeld en die ik volledig vertrouw. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van 

behandeling 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die 

doorgestuurd werden. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel 

centrum 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer 

meegemaakt heeft. Dus de ervaring van de arts 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van 

de diverse behandelcentra. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Professioneel advies 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ Eénpersoons huishouden veel vertrouwen in de huisarts heb 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

vertrouwd advies 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

weet de juiste weg aan te geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

weet er alles van 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

 ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

100% vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

advies altijd goed 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; 

overigens is een en ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ Meerpersoons huishouden breed gezichtsveld kent veel resultaten 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 221 

zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Daar de kennis aanwezig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Daar de kennis zit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Daar is de huisarts voor. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Daar vertrouw ik op 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De dokter ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De eerste die ik spreek  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De ervaring neem je mee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts daar iets van weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan 

inschatten. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ Meerpersoons huishouden de huisarts de vertrouwenspersoon is 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 222 

zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts heeft ervaring  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts het het beste weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts is bekend met de branche 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte 

begeleid. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts kent je 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het 

beste behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ Meerpersoons huishouden De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en 

ervaring heeft om dit advies te geven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft 

opgemerkt tussen de behandelcentra 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de 

nabehandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk 

contact hebben welke procedure gevolgd gaat worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de 

afloop en ervaringen zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De vakkennis belangrijk vind 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deskundig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deskundig advies is belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deskundige advies wenselijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg 

redelijk kan inschatten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deze ervaring heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ Meerpersoons huishouden deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

die ervaring heeft en meer weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die heeft er verstand van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

die het meeste ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die is bekend met mijn situatie 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

die je dan door stuurd 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die mij adviseerd  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die weet er het meeste van af 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die weet meer dan ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Die weet wat het beste is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

die zal het wel weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Dit een deskundige professional is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht 

kan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

eerste aanspreekpunt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

er kennis van zaken is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden ervaring 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Expert 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te 

geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geeft advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij 

het beste weet waar te behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Gifs rol 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Goedechuisarts  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heb daar vertrouwen in 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb prostaat kanker  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft de meeste ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft e weten schap 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft veel ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heel veel ivm deskundigheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het deskundig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van 

de behandelcentra. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij de juiste kanalen weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij de kennis heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij deskundig is en ik niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij er bekend mee is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er meer mee te maken heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er meer van weet dan ik 

◼ Meerpersoons huishouden hij er meer vanaf weet 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er veel van weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er verstand van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er verstand van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft de kennis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij heeft er meer verstand van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft er verstand van  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft er verstand van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft er verstand van. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft het beste met mij voor 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij heeft kennis van zaken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij heeft meer ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse 

behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden Hij heft Meer informative Dan de patient 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Híj het beste weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij het meeste weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij het netwerk kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij het wel het beste zal weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij het wel weet ga ik van uit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij is deskundig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij kennis van zaken heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij lijkt mij deskundig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij meer kennis heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij mij het beste kent. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij mij van advies geeft 

◼ Meerpersoons huishouden Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden 

behaald. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij weet hier het meeste van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij weet hier het meeste van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet meer 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij weet waar de kennis is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet waar hij over praat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ Meerpersoons huishouden hij weet waar ik heen moet 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij weet wat er speelt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij zeer deskundig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij/zij heeft ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij/zij deskundig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij/zij deskundig is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij/zij ervaring heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de 

specialisten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende 

specialist. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de 

patiënt past met bijbehorende resultaten. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

huisarts is startpunt van alles. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Huisarts kent mij 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Meerpersoons huishouden Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum 
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zonder kinderen onder de 18 je 't best geholpen wordt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar 

laten wegen. Zij is begaan, bewogen en zeer open. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik daar vertrouwen in heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik de huis arts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties 

kan vertellen, die ik over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De 

huisarts heeft naar mijn mening een goed overzicht. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik die het meest vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik dit advies vertrouw. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik 

belangrijk vind of mij kan wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen 

zien 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan 

de orde laat komen in zijn advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een 

ziekenhuis is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze 

behandeling. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het 

beste terecht kan.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet 

welk behandelcentrum of ziekenhuis het beste voor mij is. 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga van kennis uit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik geen keus heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik heb een goede huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hem gellof 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hem hierin deskundig acht 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hem vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik hem vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik hier op vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts vertrouw 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de 

hoogte is van de behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe 

verwijst. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en 

wanneer je ergens terecht kunt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik op hem vertrouw. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum 

zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik uitga van zijn expertise 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste 

een beetje huisarts wel 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw hem 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op zijn mening 

◼ Meerpersoons huishouden ik vertrouwen heb in de huisarts 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies 

geeft. Met hem kan ik goed en rustig overleggen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik volkomen vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik volledig op hem vertoruw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zelf geen idee heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zou het toch niet weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ikdaarop vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden is belangrijk 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd 

advies voor een behandeling etc. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

je verder geen kennis hebt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Kennis van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

kwestie van vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Meer ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Meest ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan 

voorzien. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Mening van arts belangrijk  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Neem aan dat deze meer weet  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste 

oplossing is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Meerpersoons huishouden Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 237 

zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik die vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik hem vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en 

daar vertrouw ik dan ook op 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat zij bekend is met de materie 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertouwd  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouw hen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouw op huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwd 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

VERTROUWEN 

◼ Meerpersoons huishouden Vertrouwen 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen in de arts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen in de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen in huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwens persoon 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwensman 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste 

behandelaar verwijst 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet er te weinig van 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van 

doorslaggevend belang is. 

◼ Meerpersoons huishouden Xx 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 239 

zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zei een gied advies kunnen geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zekerheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zie hem als ter zake kundig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij de meeste ervaring hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij een professional is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij er meer van weten . 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij er verstand van heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij heeft de kennis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij heet beste weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij is mijn arts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan 

geven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Zij/jij mij kent 

◼ Meerpersoons huishouden Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zijn ervaring meetelt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zijn terrein 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zijn werk 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Ervaring van de huisarts 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

hij mij goed kent 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft 

doorgesproken 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste 

aan doet. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

zelf wil beslissen 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. 

Hij/zij heeft hier de ervaring mee 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol 

zou ik zeggen... maar wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten 

van betreffende ziekenhuis is ook belangrijk 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

hij is de deskundige 

◼ Huishouden met kinderen. Hij meer ervaring heeft dan ik 
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Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en 

expertise 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de 

keuze. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de 

kennis 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest 

effectioeve is. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

weet er meer van 

2.4.3.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Daar de kennis aanwezig is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Daar de kennis zit 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Daar is de huisarts voor. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De ervaring neem je mee 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ Full-time (35 De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft 
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uur of meer) hier de ervaring mee 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft 

om dit advies te geven. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt 

tussen de behandelcentra 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Deskundig 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Die heeft er verstand van 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Die mij adviseerd  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Die weet wat het beste is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ervaring 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... 

maar wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is 

ook belangrijk 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

h 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

heeft de meeste ervaring 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij er bekend mee is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij er meer mee te maken heeft. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij er meer vanaf weet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij heeft de kennis 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij heeft er meer verstand van 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij heeft er verstand van  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij heeft kennis van zaken 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij het netwerk kent 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij het wel het beste zal weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij is de deskundige 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij kennis van zaken heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij lijkt mij deskundig 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij meer kennis heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij weet meer 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij weet waar hij over praat 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij weet waar ik heen moet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

hij zeer deskundig is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Huisarts 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 

bijbehorende resultaten. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

huisarts is startpunt van alles. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best 

geholpen wordt. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is 

begaan, bewogen en zeer open. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht 

kan.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik hier op vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van 

de behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens 

terecht kunt. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik volledig op hem vertoruw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zelf geen idee heb 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en 

die ik volledig vertrouw. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Neem aan dat deze meer weet  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Professioneel advies 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouwd 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

vertrouwen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

vertrouwen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouwen in de arts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouwens persoon 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

weet er meer van 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

weet er te weinig van 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Xx 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zekerheid 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zelf wil beslissen 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Zij is mijn arts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zijn terrein 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zijn werk 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

100% vertrouwen 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De dokter ervaring heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De eerste die ik spreek  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De huisarts het het beste weet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

die je dan door stuurd 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Dit een deskundige professional is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ervaring van de huisarts 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij ervaring heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

hij mij goed kent 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij mij kan adviseren en kennis heeft 
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◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

hij weet hier het meeste van 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

hij weet waar de kennis is 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik geen keus heb 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik hem hierin deskundig acht 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik hem vertrouw 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 
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◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

vertrouwd advies 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

 ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

advies altijd goed 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en 

ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Daar vertrouw ik op 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts daar iets van weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts heeft ervaring  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts is bekend met de branche 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor 

genezing. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts kent je 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste 

behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts mij het beste kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben 

welke procedure gevolgd gaat worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en 

ervaringen zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De kennis van zaken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De vakkennis belangrijk vind 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deskundig advies is belangrijk 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deskundige advies wenselijk 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan 

inschatten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze de kennis heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze ervaring heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die er het meeste verstand van heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die ervaring heeft en meer weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die het best op de hoogte is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die het meeste ervaring heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die is bekend met mijn situatie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die kan het weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die uit ervaring kan spreken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die weet er het meeste van af 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die weet jhoe ik moet handelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Die weet meer dan ik 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

die zal het wel weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dokter weet welke goed voor me is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

eerste aanspreekpunt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat 

daarmee te doen.  
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

er kennis van zaken is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Expert 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Geeft advies 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste 

weet waar te behandelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Gifs rol 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Goedechuisarts  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heb daar vertrouwen in 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heb prostaat kanker  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft e weten schap 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heeft inzicht in de gezondheidswereld 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft veel ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

heel veel ivm deskundigheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het deskundig is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het is een van de uitleg. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij bekend is met de gegevens 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de 

behandelcentra. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij de expert is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij de juiste kanalen weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij de kennis heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij deskundig is en ik niet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij er meer van weet dan ik 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij er veel van weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij er verstand van heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij er verstand van heeft 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 256 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij ervaring heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij ervaring heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heeft er verstand van 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heeft er verstand van. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heeft het beste met mij voor 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij heeft meer ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Híj het beste weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij het meeste weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij het wel weet ga ik van uit 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij is deskundig 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij kent de medische wereld als geen ander. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij kent mij goed en al heel lang 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij mij het beste kent. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij mij van advies geeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij of zij mij een advies geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij stuurt mij door. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij weet hier het meeste van 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij weet wat er speelt 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij/zij heeft ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/zij deskundig is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij/zij deskundig is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/zij ervaring heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Huisarts kent mij 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik aanneem dat hij het weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik daar vertrouwen in heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de huis arts vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de huisarts vertrouw 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, 

die ik over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar 

mijn mening een goed overzicht. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik die het meest vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik die vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik dit advies vertrouw. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of 

mij kan wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat 

komen in zijn advies 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit 

kan brengen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan 

geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk 

behandelcentrum of ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga van kennis uit 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik heb een goede huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik hem gellof 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik hem vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zeker wil weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik op hem vertrouw. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik uitga van zijn expertise 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en 

betrouwbaar advies welkom is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje 

huisarts wel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw hem 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw op zijn mening 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen in hem/haar heb 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met 

hem kan ik goed en rustig overleggen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik volkomen vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zou het toch niet weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ikdaarop vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

is belangrijk 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

is vertrouwt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een 

behandeling etc. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

je verder geen kennis hebt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Kennis van 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

kennis van mij en de specialist 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

kennis van zaken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

kwestie van vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Meer ervaring 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Meest ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mening van arts belangrijk  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus 

de ervaring van de arts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik die vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik hem vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik 

dan ook op 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat zij bekend is met de materie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertouwd  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouw hen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouw op huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

VERTROUWEN 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwen in de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwen in huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwensman 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

weet de juiste weg aan te geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

weet er alles van 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van 

doorslaggevend belang is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zei een gied advies kunnen geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zie hem als ter zake kundig 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij de meeste ervaring hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij een professional is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij er meer van weten . 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij er verstand van heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij gelet de ervaring inzkicht heeft 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij heeft de kennis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij heet beste weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zij/jij mij kent 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zijn ervaring meetelt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

2.4.3.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag advies altijd goed 

◼ Laag Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Laag breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Laag dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ Laag De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ Laag de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Laag De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ Laag De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ Laag De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Laag de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ Laag de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ Laag De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Laag De huisarts het het beste weet 

◼ Laag de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ Laag de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ Laag de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste behandelcentrum 

ook wel zal kennen. 

◼ Laag de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Laag de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt tussen de 
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behandelcentra 

◼ Laag De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Laag de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Laag De kennis van zaken 

◼ Laag De vakkennis belangrijk vind 

◼ Laag deskundig advies is belangrijk 

◼ Laag Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ Laag Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ Laag deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Laag Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Laag Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ Laag deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ Laag Die heeft er verstand van 

◼ Laag die het best op de hoogte is 

◼ Laag die het meeste ervaring heeft 

◼ Laag die je dan door stuurd 

◼ Laag die kan het weten 

◼ Laag Die mij adviseerd  

◼ Laag die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Laag Die weet meer dan ik 

◼ Laag dokter weet welke goed voor me is 

◼ Laag eerste aanspreekpunt 

◼ Laag er kennis van zaken is 

◼ Laag Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ Laag heb daar vertrouwen in 

◼ Laag Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Laag heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Laag heeft e weten schap 

◼ Laag heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ Laag heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Laag heeft veel ervaring 

◼ Laag Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ Laag hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Laag het is een van de uitleg. 

◼ Laag Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Laag hij de juiste kanalen weet 

◼ Laag Hij er bekend mee is 

◼ Laag hij er meer mee te maken heeft. 

◼ Laag hij er meer van weet dan ik 

◼ Laag hij er veel van weet 

◼ Laag hij ervaring heeft 

◼ Laag Hij heeft de kennis 

◼ Laag hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Laag hij heeft er verstand van als het goed is 
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◼ Laag Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Laag Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Laag hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Laag hij het meeste weet 

◼ Laag hij het wel weet ga ik van uit 

◼ Laag Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ Laag Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Laag Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ Laag Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Laag hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Laag hij of zij mij een advies geven 

◼ Laag Hij stuurt mij door. 

◼ Laag Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Laag hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Laag hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ Laag hij weet hier het meeste van 

◼ Laag Hij weet meer 

◼ Laag Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Laag Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Laag Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Laag Hij weet waar hij over praat 

◼ Laag hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Laag Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ Laag hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Laag hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Laag Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Laag Hij/zij deskundig is 

◼ Laag Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Laag Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ Laag Huisarts 

◼ Laag Huisarts kent mij 

◼ Laag huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Laag ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ Laag ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Laag ik de huisarts vertrouw 

◼ Laag Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Laag ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ Laag ik die vertrouw 

◼ Laag ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Laag ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Laag ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Laag ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Laag ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Laag Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 
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◼ Laag Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ Laag ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Laag ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 

◼ Laag ik geen keus heb 

◼ Laag ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Laag ik hem hierin deskundig acht 

◼ Laag ik hem vertrouw 

◼ Laag Ik hier op vertrouw 

◼ Laag ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ Laag Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Laag ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van de 

behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ Laag Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Laag Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ Laag Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Laag Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens terecht 

kunt. 

◼ Laag Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Laag Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ Laag Ik vertrouw op zijn mening 

◼ Laag ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Laag Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ Laag ik zelf geen idee heb 

◼ Laag ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ Laag ik zou het toch niet weten 

◼ Laag ikdaarop vertrouw 

◼ Laag Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Laag Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Laag Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Laag Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Laag mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Laag Neem aan dat deze meer weet  

◼ Laag Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ Laag omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Laag Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Laag Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Laag Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Laag Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ Laag omdat ik die vertrouw 

◼ Laag Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Laag omdat ik hem vertrouw 

◼ Laag omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Laag Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Laag Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 
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◼ Laag toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Laag van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Laag Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ Laag Vertouwd  

◼ Laag vertrouwd advies 

◼ Laag vertrouwen 

◼ Laag Vertrouwen  

◼ Laag Vertrouwen 

◼ Laag Vertrouwen 

◼ Laag Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Laag Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Laag Vertrouwen in de arts 

◼ Laag Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Laag want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Laag weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Laag weet de juiste weg aan te geven 

◼ Laag weet er alles van 

◼ Laag Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ Laag ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Laag Zei een gied advies kunnen geven 

◼ Laag Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ Laag zelf wil beslissen 

◼ Laag Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Laag zij de meeste ervaring hebben 

◼ Laag zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Laag zij er meer van weten . 

◼ Laag zij er verstand van heeft 

◼ Laag Zij heeft de kennis 

◼ Laag zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ Laag Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Laag Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ Laag zijn ervaring meetelt 

◼ Laag zijn terrein 

◼ Laag zijn werk 

◼ Midden  ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Midden 100% vertrouwen 

◼ Midden als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Midden Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Midden bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Midden ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ Midden Daar de kennis aanwezig is 

◼ Midden Daar de kennis zit 

◼ Midden Daar vertrouw ik op 

◼ Midden Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 
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◼ Midden De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Midden De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Midden de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Midden De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Midden De dokter ervaring heeft 

◼ Midden de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ Midden De ervaring neem je mee 

◼ Midden De huisarts daar iets van weet 

◼ Midden De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft hier de 

ervaring mee 

◼ Midden de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Midden DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ Midden de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Midden De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ Midden De huisarts heeft ervaring  

◼ Midden De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ Midden De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ Midden De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor genezing. 

◼ Midden de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ Midden de huisarts kent je 

◼ Midden de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ Midden De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ Midden De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Midden De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben welke 

procedure gevolgd gaat worden 

◼ Midden dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Midden Deskundig 

◼ Midden Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan inschatten 

◼ Midden deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ Midden deze de kennis heeft 

◼ Midden deze ervaring heeft. 

◼ Midden Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Midden deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Midden Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Midden die er het meeste verstand van heeft 

◼ Midden die ervaring heeft en meer weet 

◼ Midden Die is bekend met mijn situatie 

◼ Midden die uit ervaring kan spreken 

◼ Midden die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Midden die weet jhoe ik moet handelen 

◼ Midden Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Midden Die weet wat het beste is 

◼ Midden die zal het wel weten 

◼ Midden Dit een deskundige professional is 
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◼ Midden dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Midden een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ Midden ervaring 

◼ Midden ervaring 

◼ Midden ervaring 

◼ Midden Ervaring 

◼ Midden ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Midden ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ Midden Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste weet waar 

te behandelen 

◼ Midden goed is 

◼ Midden Goedechuisarts  

◼ Midden h 

◼ Midden Heb prostaat kanker  

◼ Midden heeft de meeste ervaring 

◼ Midden Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Midden heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Midden heel veel ivm deskundigheid 

◼ Midden Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Midden Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Midden hij bekend is met de gegevens 

◼ Midden Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Midden Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de behandelcentra. 

◼ Midden Hij de expert is 

◼ Midden Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Midden Hij de kennis heeft 

◼ Midden Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ Midden hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Midden Hij deskundig is en ik niet 

◼ Midden Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Midden hij er meer vanaf weet 

◼ Midden hij er verstand van heeft 

◼ Midden hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Midden Hij ervaring heeft 

◼ Midden Hij ervaring heeft 

◼ Midden Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Midden hij heeft er meer verstand van 

◼ Midden hij heeft kennis van zaken 

◼ Midden hij heeft meer ervaring 

◼ Midden Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ Midden hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Midden Híj het beste weet 

◼ Midden Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Midden Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 
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◼ Midden Hij het wel het beste zal weten 

◼ Midden hij is de deskundige 

◼ Midden hij is deskundig 

◼ Midden hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ Midden Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Midden Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Midden Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Midden hij mij goed kent 

◼ Midden hij mij het beste kent. 

◼ Midden hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Midden Hij mij van advies geeft 

◼ Midden Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Midden Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Midden Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Midden hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Midden Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Midden Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Midden Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ Midden hij weet hier het meeste van 

◼ Midden hij weet waar de kennis is 

◼ Midden hij weet waar ik heen moet 

◼ Midden hij zeer deskundig is 

◼ Midden hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Midden Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Midden HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Midden Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ Midden Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Midden Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Midden Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Midden huisarts is startpunt van alles. 

◼ Midden ik aanneem dat hij het weet 

◼ Midden Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best geholpen 

wordt. 

◼ Midden Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Midden Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is begaan, 

bewogen en zeer open. 

◼ Midden ik daar vertrouwen in heb 

◼ Midden ik de huis arts vertrouw 

◼ Midden Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, die ik 

over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ Midden ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Midden ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar mijn 

mening een goed overzicht. 

◼ Midden ik dit advies vertrouw. 
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◼ Midden Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Midden ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Midden Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Midden Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ Midden Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Midden Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Midden Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Midden Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Midden ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ Midden Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Midden Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Midden ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht kan.  

◼ Midden Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk behandelcentrum of 

ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Midden Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Midden Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Midden Ik ga van kennis uit 

◼ Midden Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Midden ik heb een goede huisarts 

◼ Midden Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Midden ik hem gellof 

◼ Midden Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Midden Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Midden ik het zeker wil weten 

◼ Midden ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Midden Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ Midden ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Midden ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Midden ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Midden ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Midden Ik op hem vertrouw. 

◼ Midden Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Midden Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Midden ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Midden ik uitga van zijn expertise 

◼ Midden Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Midden Ik vertrouw hem 

◼ Midden ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Midden Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Midden Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Midden ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Midden ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Midden ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Midden Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 
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◼ Midden ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Midden ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Midden Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Midden ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Midden ik volkomen vertrouw 

◼ Midden ik volledig op hem vertoruw 

◼ Midden Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Midden is belangrijk 

◼ Midden is vertrouwt 

◼ Midden Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een 

behandeling etc. 

◼ Midden Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Midden je verder geen kennis hebt. 

◼ Midden Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Midden Meer ervaring 

◼ Midden Meest ervaring 

◼ Midden men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Midden Mening van arts belangrijk  

◼ Midden Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en die ik 

volledig vertrouw. 

◼ Midden Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Midden Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ Midden moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ Midden neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Midden omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Midden Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ Midden omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ Midden omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Midden Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ Midden omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Midden Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ Midden Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik dan ook 

op 

◼ Midden Professioneel advies 

◼ Midden veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ Midden vertrouw hen 

◼ Midden Vertrouw op huisarts 

◼ Midden Vertrouwen  

◼ Midden VERTROUWEN 

◼ Midden vertrouwen 

◼ Midden vertrouwen in de huisarts 

◼ Midden vertrouwen in huisarts 

◼ Midden verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Midden Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 
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◼ Midden volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Midden wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ Midden weet er te weinig van 

◼ Midden ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ Midden ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Midden zekerheid 

◼ Midden zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ Midden zij heet beste weet 

◼ Midden zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Midden Zij is mijn arts 

◼ Midden zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ Midden Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Midden Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Midden Zij/jij mij kent 

◼ Midden zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ Hoog Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Hoog arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Hoog bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Hoog ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en ander 

nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ Hoog Daar is de huisarts voor. 

◼ Hoog Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ Hoog De eerste die ik spreek  

◼ Hoog De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ Hoog de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ Hoog De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Hoog de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ Hoog De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Hoog De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Hoog De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Hoog de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ Hoog de huisarts is bekend met de branche 

◼ Hoog De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ Hoog De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ Hoog de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ Hoog De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ Hoog De huisarts mij het beste kent 

◼ Hoog De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft om dit 

advies te geven. 

◼ Hoog de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Hoog De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ Hoog de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en ervaringen 

zijn 

◼ Hoog deskundige advies wenselijk 
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◼ Hoog deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ Hoog Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Hoog Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Hoog Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ Hoog Die weet er het meeste van af 

◼ Hoog er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat daarmee te 

doen.  

◼ Hoog ervaring 

◼ Hoog Ervaring van de huisarts 

◼ Hoog Expert 

◼ Hoog Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Hoog Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ Hoog ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Hoog Geeft advies 

◼ Hoog geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... maar 

wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is ook belangrijk 

◼ Hoog Gifs rol 

◼ Hoog Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Hoog Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ Hoog heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Hoog Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Hoog het deskundig is 

◼ Hoog Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Hoog hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Hoog Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Hoog hij er verstand van heeft 

◼ Hoog hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Hoog Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Hoog hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Hoog Hij heeft er verstand van  

◼ Hoog Hij heeft er verstand van 

◼ Hoog Hij heeft er verstand van. 

◼ Hoog Hij heeft het beste met mij voor 

◼ Hoog Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Hoog Hij het netwerk kent 

◼ Hoog hij kennis van zaken heeft 

◼ Hoog Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ Hoog hij kent mij goed en al heel lang 

◼ Hoog hij lijkt mij deskundig 

◼ Hoog Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ Hoog hij meer kennis heeft 

◼ Hoog Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 

◼ Hoog hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Hoog Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 
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◼ Hoog hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Hoog Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Hoog Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ Hoog Hij weet wat er speelt 

◼ Hoog hij/zij heeft ervaring 

◼ Hoog hij/zij deskundig is. 

◼ Hoog Hij/zij ervaring heeft 

◼ Hoog hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Hoog hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Hoog Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Hoog Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 

bijbehorende resultaten. 

◼ Hoog ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Hoog ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ Hoog ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Hoog ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ Hoog ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ Hoog ik die het meest vertrouw 

◼ Hoog ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Hoog ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of mij kan 

wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ Hoog ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ Hoog Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat komen in 

zijn advies 

◼ Hoog ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Hoog Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Hoog ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Hoog Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ Hoog Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ Hoog ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit kan 

brengen 

◼ Hoog Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Hoog Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Hoog ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan geven 

◼ Hoog Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ Hoog ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Hoog ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ Hoog Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Hoog Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Hoog Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ Hoog Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Hoog ik hem vertrouw 

◼ Hoog ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Hoog Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 
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◼ Hoog ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en betrouwbaar 

advies welkom is. 

◼ Hoog Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Hoog ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje huisarts wel 

◼ Hoog ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Hoog Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Hoog Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Hoog Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Hoog ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ Hoog ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Hoog Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Hoog Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Hoog Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Hoog Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Hoog ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Hoog ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met hem kan ik 

goed en rustig overleggen. 

◼ Hoog Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ Hoog ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Hoog Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Hoog Kennis van 

◼ Hoog kennis van mij en de specialist 

◼ Hoog kennis van zaken 

◼ Hoog kwestie van vertrouwen 

◼ Hoog Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Hoog Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Hoog mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ Hoog Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus de 

ervaring van de arts 

◼ Hoog Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ Hoog Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Hoog omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Hoog omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Hoog omdat zij bekend is met de materie 

◼ Hoog omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Hoog Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Hoog Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Hoog Vertrouwd 

◼ Hoog vertrouwen 

◼ Hoog Vertrouwen 

◼ Hoog Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ Hoog Vertrouwens persoon 

◼ Hoog vertrouwensman 
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◼ Hoog Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ Hoog weet er meer van 

◼ Hoog wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ Hoog wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van doorslaggevend belang 

is. 

◼ Hoog Xx 

◼ Hoog Zie hem als ter zake kundig 

◼ Hoog Zij een professional is 

◼ Hoog zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ Hoog zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Hoog zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Hoog Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

2.4.3.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Noord-

Nederland 

De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Noord-

Nederland 

De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Noord-

Nederland 

de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Noord-

Nederland 

De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts daar iets van weet 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts heeft ervaring  

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor 

genezing. 

◼ Noord-

Nederland 

De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Noord-

Nederland 

die kan het weten 

◼ Noord-

Nederland 

Die weet meer dan ik 

◼ Noord-

Nederland 

een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ Noord-

Nederland 

Expert 

◼ Noord- Heb prostaat kanker  
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

het deskundig is 

◼ Noord-

Nederland 

Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Noord-

Nederland 

hij bekend is met de gegevens 

◼ Noord-

Nederland 

Hij deskundig is en ik niet 

◼ Noord-

Nederland 

hij er verstand van heeft 

◼ Noord-

Nederland 

hij heeft er meer verstand van 

◼ Noord-

Nederland 

hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Noord-

Nederland 

hij is deskundig 

◼ Noord-

Nederland 

Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Noord-

Nederland 

hij mij het beste kent. 

◼ Noord-

Nederland 

Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ Noord-

Nederland 

Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Noord-

Nederland 

Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Noord-

Nederland 

hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Noord-

Nederland 

Huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Noord-

Nederland 

ik daar vertrouwen in heb 

◼ Noord-

Nederland 

ik de huis arts vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

ik die vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Noord-

Nederland 

ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Noord-

Nederland 

Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Noord- ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Noord-

Nederland 

Ik ga van kennis uit 

◼ Noord-

Nederland 

ik hem vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

Ik hier op vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Noord-

Nederland 

Ik vertrouw hem 

◼ Noord-

Nederland 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Noord-

Nederland 

ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Noord-

Nederland 

ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Noord-

Nederland 

ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Noord-

Nederland 

Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Noord-

Nederland 

is belangrijk 

◼ Noord-

Nederland 

je verder geen kennis hebt. 

◼ Noord-

Nederland 

Meer ervaring 

◼ Noord-

Nederland 

Mening van arts belangrijk  

◼ Noord-

Nederland 

neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Noord-

Nederland 

Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ Noord-

Nederland 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Noord-

Nederland 

Vertrouwen  

◼ Noord-

Nederland 

zij heet beste weet 

◼ Noord- zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Noord-

Nederland 

zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ Oost-

Nederland 

 ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Oost-

Nederland 

advies altijd goed 

◼ Oost-

Nederland 

Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Oost-

Nederland 

Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Oost-

Nederland 

arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Oost-

Nederland 

bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Oost-

Nederland 

De dokter ervaring heeft 

◼ Oost-

Nederland 

De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft hier 

de ervaring mee 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts het het beste weet 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Oost-

Nederland 

De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste 

behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt tussen 

de behandelcentra 

◼ Oost-

Nederland 

de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Oost-

Nederland 

De kennis van zaken 

◼ Oost- Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Oost-

Nederland 

die er het meeste verstand van heeft 

◼ Oost-

Nederland 

die je dan door stuurd 

◼ Oost-

Nederland 

die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Oost-

Nederland 

Dit een deskundige professional is 

◼ Oost-

Nederland 

eerste aanspreekpunt 

◼ Oost-

Nederland 

er kennis van zaken is 

◼ Oost-

Nederland 

ervaring 

◼ Oost-

Nederland 

ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Oost-

Nederland 

Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Oost-

Nederland 

heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ Oost-

Nederland 

Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Oost-

Nederland 

Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Oost-

Nederland 

hij de juiste kanalen weet 

◼ Oost-

Nederland 

hij er meer vanaf weet 

◼ Oost-

Nederland 

hij er veel van weet 

◼ Oost-

Nederland 

hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Oost-

Nederland 

Hij ervaring heeft 

◼ Oost-

Nederland 

hij heeft kennis van zaken 

◼ Oost-

Nederland 

Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Oost-

Nederland 

Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ Oost- Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Oost-

Nederland 

Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Oost-

Nederland 

hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Oost-

Nederland 

Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Oost-

Nederland 

hij weet waar de kennis is 

◼ Oost-

Nederland 

hij weet waar ik heen moet 

◼ Oost-

Nederland 

hij zeer deskundig is 

◼ Oost-

Nederland 

hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Oost-

Nederland 

Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Oost-

Nederland 

Hij/zij deskundig is 

◼ Oost-

Nederland 

hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Oost-

Nederland 

huisarts is startpunt van alles. 

◼ Oost-

Nederland 

Huisarts kent mij 

◼ Oost-

Nederland 

Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Oost-

Nederland 

ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is 

begaan, bewogen en zeer open. 

◼ Oost-

Nederland 

ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Oost-

Nederland 

ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Oost-

Nederland 

ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Oost- ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit kan 
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Nederland brengen 

◼ Oost-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Oost-

Nederland 

Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Oost-

Nederland 

Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Oost-

Nederland 

ik heb een goede huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

ik hem vertrouw 

◼ Oost-

Nederland 

Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Oost-

Nederland 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Oost-

Nederland 

Ik op hem vertrouw. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Oost-

Nederland 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met hem 

kan ik goed en rustig overleggen. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ Oost-

Nederland 

Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Oost-

Nederland 

Kennis van 

◼ Oost-

Nederland 

kennis van mij en de specialist 

◼ Oost-

Nederland 

Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Oost-

Nederland 

men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Oost- Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Oost-

Nederland 

mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ Oost-

Nederland 

toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Oost-

Nederland 

vertrouwen 

◼ Oost-

Nederland 

Vertrouwen 

◼ Oost-

Nederland 

VERTROUWEN 

◼ Oost-

Nederland 

Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Oost-

Nederland 

Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ Oost-

Nederland 

Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ Oost-

Nederland 

weet er alles van 

◼ Oost-

Nederland 

weet er meer van 

◼ Oost-

Nederland 

Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ Oost-

Nederland 

Zie hem als ter zake kundig 

◼ Oost-

Nederland 

zij er meer van weten . 

◼ Oost-

Nederland 

zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Oost-

Nederland 

Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Zuid-

Nederland 

als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Zuid-

Nederland 

Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Zuid-

Nederland 

breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Zuid-

Nederland 

Daar de kennis zit 

◼ Zuid- Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ Zuid-

Nederland 

de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

De eerste die ik spreek  

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Zuid-

Nederland 

De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Zuid-

Nederland 

De huisarts mij het beste kent 

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Zuid-

Nederland 

De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Zuid-

Nederland 

dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Deskundig 

◼ Zuid-

Nederland 

Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan 

inschatten 

◼ Zuid-

Nederland 

deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Zuid-

Nederland 

Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Zuid-

Nederland 

Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Zuid-

Nederland 

Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Zuid-

Nederland 

die het best op de hoogte is 

◼ Zuid-

Nederland 

Die is bekend met mijn situatie 

◼ Zuid-

Nederland 

die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Zuid-

Nederland 

Die weet er het meeste van af 

◼ Zuid- Die weet wat het beste is 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

die zal het wel weten 

◼ Zuid-

Nederland 

dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

dokter weet welke goed voor me is 

◼ Zuid-

Nederland 

ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste weet 

waar te behandelen 

◼ Zuid-

Nederland 

Goedechuisarts  

◼ Zuid-

Nederland 

Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Zuid-

Nederland 

heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

heel veel ivm deskundigheid 

◼ Zuid-

Nederland 

het is een van de uitleg. 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de 

behandelcentra. 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij de expert is 

◼ Zuid-

Nederland 

hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij ervaring heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Zuid-

Nederland 

hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij heeft er verstand van  

◼ Zuid- Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

hij heeft meer ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Zuid-

Nederland 

Híj het beste weet 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij het wel het beste zal weten 

◼ Zuid-

Nederland 

hij is de deskundige 

◼ Zuid-

Nederland 

hij kennis van zaken heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

hij meer kennis heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Zuid-

Nederland 

hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij stuurt mij door. 

◼ Zuid-

Nederland 

hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Zuid- Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Zuid-

Nederland 

Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ Zuid-

Nederland 

Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Zuid-

Nederland 

Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik aanneem dat hij het weet 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best geholpen 

wordt. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik de huisarts vertrouw 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, die 

ik over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Zuid-

Nederland 

ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar mijn 

mening een goed overzicht. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Zuid-

Nederland 

ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Zuid- ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht 

kan.  

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk 

behandelcentrum of ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

ik geen keus heb 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

ik hem gellof 

◼ Zuid-

Nederland 

ik hem hierin deskundig acht 

◼ Zuid-

Nederland 

ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ Zuid-

Nederland 

ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Zuid-

Nederland 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens 

terecht kunt. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik uitga van zijn expertise 

◼ Zuid-

Nederland 

ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en 

betrouwbaar advies welkom is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Zuid- Ik vertrouw op zijn mening 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Zuid-

Nederland 

ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Zuid-

Nederland 

ik volkomen vertrouw 

◼ Zuid-

Nederland 

ik volledig op hem vertoruw 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zelf geen idee heb 

◼ Zuid-

Nederland 

Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een 

behandeling etc. 

◼ Zuid-

Nederland 

Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Zuid-

Nederland 

Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Zuid-

Nederland 

kennis van zaken 

◼ Zuid-

Nederland 

Meest ervaring 

◼ Zuid-

Nederland 

Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Zuid-

Nederland 

Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus de 

ervaring van de arts 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Zuid- omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik dan 

ook op 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouw op huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

vertrouwen 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouwen  

◼ Zuid-

Nederland 

vertrouwen 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouwen 

◼ Zuid-

Nederland 

vertrouwen in huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouwens persoon 

◼ Zuid-

Nederland 

vertrouwensman 

◼ Zuid-

Nederland 

verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Zuid-

Nederland 

Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Zuid-

Nederland 

want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Zuid-

Nederland 

weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Zuid-

Nederland 

weet de juiste weg aan te geven 

◼ Zuid-

Nederland 

ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Zuid- Zei een gied advies kunnen geven 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Zuid-

Nederland 

Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

Zij/jij mij kent 

◼ Zuid-

Nederland 

zijn werk 

◼ West-

Nederland 

100% vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ West-

Nederland 

ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en 

ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ West-

Nederland 

Daar de kennis aanwezig is 

◼ West-

Nederland 

Daar is de huisarts voor. 

◼ West-

Nederland 

Daar vertrouw ik op 

◼ West-

Nederland 

Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ West-

Nederland 

De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ West-

Nederland 

De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ West-

Nederland 

de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ West-

Nederland 

De ervaring neem je mee 

◼ West-

Nederland 

De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ West-

Nederland 

De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ West-

Nederland 

de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ West-

Nederland 

DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ West-

Nederland 

de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ West-

Nederland 

De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ West- De huisarts het beter kan bekijken dan ik 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ West-

Nederland 

De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ West-

Nederland 

de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ West-

Nederland 

de huisarts is bekend met de branche 

◼ West-

Nederland 

de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ West-

Nederland 

de huisarts kent je 

◼ West-

Nederland 

De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ West-

Nederland 

de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ West-

Nederland 

De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ West-

Nederland 

De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft om 

dit advies te geven. 

◼ West-

Nederland 

De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ West-

Nederland 

De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ West-

Nederland 

De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben welke 

procedure gevolgd gaat worden 

◼ West-

Nederland 

de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en 

ervaringen zijn 

◼ West-

Nederland 

De vakkennis belangrijk vind 

◼ West-

Nederland 

deskundig advies is belangrijk 

◼ West-

Nederland 

deskundige advies wenselijk 

◼ West-

Nederland 

Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ West-

Nederland 

deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ West-

Nederland 

deze de kennis heeft 

◼ West-

Nederland 

deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ West-

Nederland 

deze ervaring heeft. 

◼ West- Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ West-

Nederland 

deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ West-

Nederland 

die ervaring heeft en meer weet 

◼ West-

Nederland 

Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ West-

Nederland 

Die heeft er verstand van 

◼ West-

Nederland 

Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ West-

Nederland 

die het meeste ervaring heeft 

◼ West-

Nederland 

Die mij adviseerd  

◼ West-

Nederland 

die uit ervaring kan spreken 

◼ West-

Nederland 

die weet jhoe ik moet handelen 

◼ West-

Nederland 

Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ West-

Nederland 

er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat daarmee 

te doen.  

◼ West-

Nederland 

Ervaring 

◼ West-

Nederland 

ervaring 

◼ West-

Nederland 

Ervaring van de huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ West-

Nederland 

Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ West-

Nederland 

ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ West-

Nederland 

Geeft advies 

◼ West-

Nederland 

geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... 

maar wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is ook 

belangrijk 

◼ West-

Nederland 

Gifs rol 

◼ West-

Nederland 

goed is 
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◼ West-

Nederland 

Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ West-

Nederland 

h 

◼ West-

Nederland 

heb daar vertrouwen in 

◼ West-

Nederland 

heeft de meeste ervaring 

◼ West-

Nederland 

heeft e weten schap 

◼ West-

Nederland 

heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ West-

Nederland 

heeft hier het meeste inzicht in 

◼ West-

Nederland 

Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ West-

Nederland 

heeft veel ervaring 

◼ West-

Nederland 

heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ West-

Nederland 

hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ West-

Nederland 

Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ West-

Nederland 

Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ West-

Nederland 

Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ West-

Nederland 

Hij de kennis heeft 

◼ West-

Nederland 

Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ West-

Nederland 

hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ West-

Nederland 

Hij deskundig kan verwijzen 

◼ West-

Nederland 

Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ West-

Nederland 

Hij er bekend mee is 

◼ West-

Nederland 

hij er meer mee te maken heeft. 

◼ West-

Nederland 

hij er meer van weet dan ik 

◼ West-

Nederland 

hij er verstand van heeft 
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◼ West-

Nederland 

hij ervaring heeft 

◼ West-

Nederland 

hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ West-

Nederland 

hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ West-

Nederland 

Hij heeft de kennis 

◼ West-

Nederland 

Hij heeft er verstand van 

◼ West-

Nederland 

hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ West-

Nederland 

Hij heeft er verstand van. 

◼ West-

Nederland 

Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ West-

Nederland 

Hij heeft het beste met mij voor 

◼ West-

Nederland 

Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ West-

Nederland 

hij het meeste weet 

◼ West-

Nederland 

Hij het netwerk kent 

◼ West-

Nederland 

hij het wel weet ga ik van uit 

◼ West-

Nederland 

Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ West-

Nederland 

hij kent mij goed en al heel lang 

◼ West-

Nederland 

hij lijkt mij deskundig 

◼ West-

Nederland 

Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ West-

Nederland 

hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ West-

Nederland 

Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ West-

Nederland 

Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ West-

Nederland 

hij mij goed kent 

◼ West-

Nederland 

Hij mij van advies geeft 

◼ West-

Nederland 

hij of zij mij een advies geven 
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◼ West-

Nederland 

Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ West-

Nederland 

Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ West-

Nederland 

hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ West-

Nederland 

hij weet hier het meeste van 

◼ West-

Nederland 

hij weet hier het meeste van 

◼ West-

Nederland 

Hij weet meer 

◼ West-

Nederland 

Hij weet waar hij over praat 

◼ West-

Nederland 

hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ West-

Nederland 

Hij weet wat er speelt 

◼ West-

Nederland 

hij/zij heeft ervaring 

◼ West-

Nederland 

Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ West-

Nederland 

hij/zij deskundig is. 

◼ West-

Nederland 

Hij/zij ervaring heeft 

◼ West-

Nederland 

HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ West-

Nederland 

Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ West-

Nederland 

Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ West-

Nederland 

Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ West-

Nederland 

Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 

bijbehorende resultaten. 

◼ West-

Nederland 

ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ West-

Nederland 

ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ West-

Nederland 

ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ West-

Nederland 

ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ West-

Nederland 

ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 
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◼ West-

Nederland 

ik die het meest vertrouw 

◼ West-

Nederland 

ik dit advies vertrouw. 

◼ West-

Nederland 

ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of mij 

kan wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ West-

Nederland 

ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ West-

Nederland 

Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat 

komen in zijn advies 

◼ West-

Nederland 

ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ West-

Nederland 

Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ West-

Nederland 

Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ West-

Nederland 

ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ West-

Nederland 

ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ West-

Nederland 

Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ West-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ West-

Nederland 

Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ West-

Nederland 

ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan 

geven 

◼ West-

Nederland 

Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ West-

Nederland 

ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ West-

Nederland 

Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ West-

Nederland 

Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ West-

Nederland 

ik het zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ West-

Nederland 

ik mijn huisarts vertrouw 
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◼ West-

Nederland 

Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ West-

Nederland 

ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van de 

behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ West-

Nederland 

ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ West-

Nederland 

ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ West-

Nederland 

ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje 

huisarts wel 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ West-

Nederland 

Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ West-

Nederland 

ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ West-

Nederland 

ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ West-

Nederland 

ik zou het toch niet weten 

◼ West-

Nederland 

ikdaarop vertrouw 

◼ West-

Nederland 

is vertrouwt 

◼ West-

Nederland 

kwestie van vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ West-

Nederland 

Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en die ik 

volledig vertrouw. 
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◼ West-

Nederland 

mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ West-

Nederland 

Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ West-

Nederland 

moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ West-

Nederland 

Neem aan dat deze meer weet  

◼ West-

Nederland 

Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ West-

Nederland 

Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ West-

Nederland 

Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ West-

Nederland 

Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ West-

Nederland 

omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ West-

Nederland 

Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ West-

Nederland 

omdat ik die vertrouw 

◼ West-

Nederland 

omdat ik hem vertrouw 

◼ West-

Nederland 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ West-

Nederland 

Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ West-

Nederland 

omdat zij bekend is met de materie 

◼ West-

Nederland 

omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ West-

Nederland 

Professioneel advies 

◼ West-

Nederland 

Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ West-

Nederland 

Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ West-

Nederland 

veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ West-

Nederland 

Vertouwd  

◼ West-

Nederland 

vertrouw hen 

◼ West-

Nederland 

Vertrouw toch wel op het advies huisarts 
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◼ West-

Nederland 

Vertrouwd 

◼ West-

Nederland 

vertrouwd advies 

◼ West-

Nederland 

Vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ West-

Nederland 

Vertrouwen in de arts 

◼ West-

Nederland 

vertrouwen in de huisarts 

◼ West-

Nederland 

Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ West-

Nederland 

wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ West-

Nederland 

weet er te weinig van 

◼ West-

Nederland 

wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ West-

Nederland 

wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van doorslaggevend 

belang is. 

◼ West-

Nederland 

Xx 

◼ West-

Nederland 

ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ West-

Nederland 

Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ West-

Nederland 

zelf wil beslissen 

◼ West-

Nederland 

zij de meeste ervaring hebben 

◼ West-

Nederland 

zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ West-

Nederland 

Zij een professional is 

◼ West-

Nederland 

zij er verstand van heeft 

◼ West-

Nederland 

zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ West-

Nederland 

zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ West-

Nederland 

Zij heeft de kennis 

◼ West-

Nederland 

zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 
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◼ West-

Nederland 

zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ West-

Nederland 

Zij is mijn arts 

◼ West-

Nederland 

Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ West-

Nederland 

Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ West-

Nederland 

Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ West-

Nederland 

zijn ervaring meetelt 

◼ West-

Nederland 

zijn terrein 

2.4.3.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Drenthe De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Drenthe de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Drenthe die kan het weten 

◼ Drenthe Die weet meer dan ik 

◼ Drenthe een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ Drenthe Expert 

◼ Drenthe hij bekend is met de gegevens 

◼ Drenthe hij heeft er meer verstand van 

◼ Drenthe Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Drenthe Huisarts 

◼ Drenthe ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Drenthe ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze behandeling. 

◼ Drenthe Ik ga van kennis uit 

◼ Drenthe ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Drenthe is belangrijk 

◼ Drenthe Meer ervaring 

◼ Drenthe neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Drenthe Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing is. 

◼ Drenthe zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Flevoland advies altijd goed 

◼ Flevoland De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft hier de 

ervaring mee 

◼ Flevoland de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt tussen 

de behandelcentra 

◼ Flevoland de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Flevoland De kennis van zaken 

◼ Flevoland er kennis van zaken is 

◼ Flevoland hij er meer vanaf weet 
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◼ Flevoland Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Flevoland Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ Flevoland Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Flevoland Huisarts kent mij 

◼ Flevoland Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. Zij is 

begaan, bewogen en zeer open. 

◼ Flevoland ik hem vertrouw 

◼ Flevoland Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Flevoland Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ Flevoland Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Friesland De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Friesland De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor 

genezing. 

◼ Friesland Heb prostaat kanker  

◼ Friesland het deskundig is 

◼ Friesland Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Friesland Hij deskundig is en ik niet 

◼ Friesland hij er verstand van heeft 

◼ Friesland hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Friesland hij is deskundig 

◼ Friesland Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ Friesland hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Friesland huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Friesland Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Friesland Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Friesland ik hem vertrouw 

◼ Friesland Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Friesland Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Friesland ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Friesland ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Friesland Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Friesland Vertrouwen  

◼ Friesland zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ Gelderland  ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Gelderland bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Gelderland De dokter ervaring heeft 

◼ Gelderland De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Gelderland de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ Gelderland de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ Gelderland De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Gelderland De huisarts het het beste weet 

◼ Gelderland De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Gelderland De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ Gelderland de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste 
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behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ Gelderland de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ Gelderland die je dan door stuurd 

◼ Gelderland die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Gelderland Dit een deskundige professional is 

◼ Gelderland eerste aanspreekpunt 

◼ Gelderland ervaring 

◼ Gelderland ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Gelderland Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Gelderland hij de juiste kanalen weet 

◼ Gelderland hij er veel van weet 

◼ Gelderland hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Gelderland hij heeft kennis van zaken 

◼ Gelderland hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Gelderland Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Gelderland hij weet waar de kennis is 

◼ Gelderland hij zeer deskundig is 

◼ Gelderland Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Gelderland Hij/zij deskundig is 

◼ Gelderland hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Gelderland huisarts is startpunt van alles. 

◼ Gelderland Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Gelderland ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Gelderland Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Gelderland ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Gelderland ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Gelderland Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Gelderland Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Gelderland Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Gelderland Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Gelderland ik heb een goede huisarts 

◼ Gelderland Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Gelderland Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Gelderland ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Gelderland ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met hem 

kan ik goed en rustig overleggen. 

◼ Gelderland Kennis van 

◼ Gelderland men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Gelderland Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Gelderland mijn huisarts mij door en door kent 

◼ Gelderland Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Gelderland toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Gelderland vertrouwen 

◼ Gelderland VERTROUWEN 
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◼ Gelderland Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Gelderland Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ Gelderland Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ Gelderland weet er alles van 

◼ Gelderland weet er meer van 

◼ Gelderland Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ Gelderland zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Groningen De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Groningen De huisarts daar iets van weet 

◼ Groningen De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Groningen De huisarts heeft ervaring  

◼ Groningen De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Groningen De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Groningen Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Groningen hij mij het beste kent. 

◼ Groningen Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Groningen ik daar vertrouwen in heb 

◼ Groningen ik de huis arts vertrouw 

◼ Groningen ik die vertrouw 

◼ Groningen Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Groningen Ik hier op vertrouw 

◼ Groningen Ik vertrouw hem 

◼ Groningen ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Groningen je verder geen kennis hebt. 

◼ Groningen Mening van arts belangrijk  

◼ Groningen omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Groningen van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Groningen zij heet beste weet 

◼ Groningen zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ Limburg als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Limburg de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Limburg de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Limburg De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Limburg deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Limburg die het best op de hoogte is 

◼ Limburg Die weet er het meeste van af 

◼ Limburg die zal het wel weten 

◼ Limburg Goedechuisarts  

◼ Limburg heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Limburg het is een van de uitleg. 

◼ Limburg Hij de expert is 

◼ Limburg Hij ervaring heeft 

◼ Limburg hij heeft meer ervaring 

◼ Limburg Híj het beste weet 
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◼ Limburg hij is de deskundige 

◼ Limburg hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Limburg Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Limburg Hij stuurt mij door. 

◼ Limburg Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Limburg Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Limburg Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ Limburg Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Limburg Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Limburg Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best geholpen 

wordt. 

◼ Limburg Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Limburg Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Limburg Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Limburg Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Limburg Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Limburg Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Limburg ik hem gellof 

◼ Limburg ik hem hierin deskundig acht 

◼ Limburg ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Limburg Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens 

terecht kunt. 

◼ Limburg ik uitga van zijn expertise 

◼ Limburg Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Limburg Ik vertrouw op zijn mening 

◼ Limburg ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Limburg ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Limburg omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Limburg omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Limburg Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw ik dan 

ook op 

◼ Limburg Vertrouwen  

◼ Limburg Vertrouwen 

◼ Limburg vertrouwensman 

◼ Limburg want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Limburg ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Limburg ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Noord-

Brabant 

Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Noord-

Brabant 

breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Noord-

Brabant 

Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ Noord-

Brabant 

dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 
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◼ Noord-

Brabant 

de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Noord-

Brabant 

de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Noord-

Brabant 

De huisarts mij het beste kent 

◼ Noord-

Brabant 

de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ Noord-

Brabant 

de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Noord-

Brabant 

dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Noord-

Brabant 

Deskundig 

◼ Noord-

Brabant 

Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan inschatten 

◼ Noord-

Brabant 

Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Noord-

Brabant 

Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Noord-

Brabant 

Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Noord-

Brabant 

Die is bekend met mijn situatie 

◼ Noord-

Brabant 

die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Noord-

Brabant 

Die weet wat het beste is 

◼ Noord-

Brabant 

dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Noord-

Brabant 

dokter weet welke goed voor me is 

◼ Noord-

Brabant 

ervaring 

◼ Noord-

Brabant 

ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Noord-

Brabant 

Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste weet 

waar te behandelen 

◼ Noord-

Brabant 

Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Noord-

Brabant 

heel veel ivm deskundigheid 

◼ Noord-

Brabant 

Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de behandelcentra. 
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◼ Noord-

Brabant 

hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Noord-

Brabant 

Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Noord-

Brabant 

hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Noord-

Brabant 

Hij heeft er verstand van  

◼ Noord-

Brabant 

hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Noord-

Brabant 

Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Noord-

Brabant 

Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ Noord-

Brabant 

Hij het wel het beste zal weten 

◼ Noord-

Brabant 

hij kennis van zaken heeft 

◼ Noord-

Brabant 

hij meer kennis heeft 

◼ Noord-

Brabant 

Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ Noord-

Brabant 

Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Noord-

Brabant 

Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Noord-

Brabant 

hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Noord-

Brabant 

hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Noord-

Brabant 

Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Noord-

Brabant 

hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Noord-

Brabant 

hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Noord-

Brabant 

Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft doorgesproken 

◼ Noord-

Brabant 

Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Noord-

Brabant 

ik aanneem dat hij het weet 

◼ Noord-

Brabant 

ik de huisarts vertrouw 

◼ Noord-

Brabant 

Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan vertellen, die 

ik over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 
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◼ Noord-

Brabant 

ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Noord-

Brabant 

ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Noord-

Brabant 

ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft naar mijn 

mening een goed overzicht. 

◼ Noord-

Brabant 

ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Noord-

Brabant 

ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Noord-

Brabant 

ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Noord-

Brabant 

Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Noord-

Brabant 

ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Noord-

Brabant 

ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Noord-

Brabant 

ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste terecht 

kan.  

◼ Noord-

Brabant 

Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk 

behandelcentrum of ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Noord-

Brabant 

ik geen keus heb 

◼ Noord-

Brabant 

ik mijn huisarts geheel vertrouw  

◼ Noord-

Brabant 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Noord-

Brabant 

Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ Noord-

Brabant 

ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en 

betrouwbaar advies welkom is. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 
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◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Noord-

Brabant 

ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Noord-

Brabant 

ik volledig op hem vertoruw 

◼ Noord-

Brabant 

ik zelf geen idee heb 

◼ Noord-

Brabant 

Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Noord-

Brabant 

Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor een 

behandeling etc. 

◼ Noord-

Brabant 

Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Noord-

Brabant 

Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Noord-

Brabant 

kennis van zaken 

◼ Noord-

Brabant 

Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Noord-

Brabant 

omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. Dus de 

ervaring van de arts 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Noord-

Brabant 

omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Noord-

Brabant 

omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Noord-

Brabant 

Vertrouw op huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

vertrouwen 

◼ Noord-

Brabant 

vertrouwen 

◼ Noord-

Brabant 

Vertrouwens persoon 

◼ Noord-

Brabant 

Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 
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◼ Noord-

Brabant 

volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Noord-

Brabant 

weet de juiste weg aan te geven 

◼ Noord-

Brabant 

Zei een gied advies kunnen geven 

◼ Noord-

Brabant 

zekerheid 

◼ Noord-

Brabant 

Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Noord-

Brabant 

Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Noord-

Brabant 

Zij/jij mij kent 

◼ Noord-

Brabant 

zijn werk 

◼ Noord-

Holland 

ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ Noord-

Holland 

Daar is de huisarts voor. 

◼ Noord-

Holland 

De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ Noord-

Holland 

de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ Noord-

Holland 

de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ Noord-

Holland 

De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ Noord-

Holland 

de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ Noord-

Holland 

de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ Noord-

Holland 

De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ Noord-

Holland 

De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben welke 

procedure gevolgd gaat worden 

◼ Noord-

Holland 

Deze als betrouwbaar geldt. 

◼ Noord-

Holland 

deze de kennis heeft 

◼ Noord-

Holland 

Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ Noord-

Holland 

er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat daarmee 

te doen.  

◼ Noord-

Holland 

ervaring 
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◼ Noord-

Holland 

Ervaring van de huisarts 

◼ Noord-

Holland 

Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Noord-

Holland 

Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ Noord-

Holland 

geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik zeggen... 

maar wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende ziekenhuis is ook 

belangrijk 

◼ Noord-

Holland 

heeft de meeste ervaring 

◼ Noord-

Holland 

heeft e weten schap 

◼ Noord-

Holland 

hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Noord-

Holland 

Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Noord-

Holland 

Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Noord-

Holland 

Hij er bekend mee is 

◼ Noord-

Holland 

hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Noord-

Holland 

Hij heeft er verstand van 

◼ Noord-

Holland 

hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ Noord-

Holland 

Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Noord-

Holland 

Hij mij van advies geeft 

◼ Noord-

Holland 

Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ Noord-

Holland 

hij weet hier het meeste van 

◼ Noord-

Holland 

Hij weet wat er speelt 

◼ Noord-

Holland 

hij/zij deskundig is. 

◼ Noord-

Holland 

Hij/zij ervaring heeft 

◼ Noord-

Holland 

HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Noord-

Holland 

Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Noord- ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ Noord-

Holland 

ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ Noord-

Holland 

ik die het meest vertrouw 

◼ Noord-

Holland 

Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Noord-

Holland 

ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Noord-

Holland 

Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 

◼ Noord-

Holland 

Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Noord-

Holland 

Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ Noord-

Holland 

ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ Noord-

Holland 

Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Noord-

Holland 

Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ Noord-

Holland 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Noord-

Holland 

ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is van de 

behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ Noord-

Holland 

ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Noord-

Holland 

ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Noord-

Holland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 

◼ Noord-

Holland 

ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ Noord-

Holland 

kwestie van vertrouwen 

◼ Noord-

Holland 

Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Noord-

Holland 

Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ Noord-

Holland 

omdat ik die vertrouw 

◼ Noord-

Holland 

omdat zij bekend is met de materie 

◼ Noord- Veel vertrouwen in de huisarts 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

Vertouwd  

◼ Noord-

Holland 

Vertrouwd 

◼ Noord-

Holland 

vertrouwd advies 

◼ Noord-

Holland 

Vertrouwen in de arts 

◼ Noord-

Holland 

Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ Noord-

Holland 

weet er te weinig van 

◼ Noord-

Holland 

wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van doorslaggevend 

belang is. 

◼ Noord-

Holland 

Xx 

◼ Noord-

Holland 

Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ Noord-

Holland 

zelf wil beslissen 

◼ Noord-

Holland 

zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Noord-

Holland 

zij er verstand van heeft 

◼ Noord-

Holland 

Zij heeft de kennis 

◼ Noord-

Holland 

zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ Noord-

Holland 

zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Noord-

Holland 

Zij is mijn arts 

◼ Overijssel Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Overijssel Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Overijssel arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Overijssel Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ Overijssel Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Overijssel die er het meeste verstand van heeft 

◼ Overijssel Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Overijssel heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Overijssel Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ Overijssel Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Overijssel Hij ervaring heeft 

◼ Overijssel Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 
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◼ Overijssel hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Overijssel Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Overijssel hij weet waar ik heen moet 

◼ Overijssel hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Overijssel ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Overijssel ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit kan 

brengen 

◼ Overijssel Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Overijssel Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Overijssel ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Overijssel Ik op hem vertrouw. 

◼ Overijssel ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Overijssel Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ Overijssel Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Overijssel kennis van mij en de specialist 

◼ Overijssel Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Overijssel Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ Overijssel Vertrouwen 

◼ Overijssel Zie hem als ter zake kundig 

◼ Overijssel zij er meer van weten . 

◼ Overijssel Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Utrecht Daar vertrouw ik op 

◼ Utrecht Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ Utrecht De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ Utrecht DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ Utrecht de huisarts is bekend met de branche 

◼ Utrecht De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ Utrecht De vakkennis belangrijk vind 

◼ Utrecht deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Utrecht die weet jhoe ik moet handelen 

◼ Utrecht heb daar vertrouwen in 

◼ Utrecht heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Utrecht hij er meer van weet dan ik 

◼ Utrecht hij er verstand van heeft 

◼ Utrecht Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Utrecht hij kent mij goed en al heel lang 

◼ Utrecht hij lijkt mij deskundig 

◼ Utrecht Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ Utrecht hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ Utrecht ik dit advies vertrouw. 

◼ Utrecht Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde laat 

komen in zijn advies 

◼ Utrecht ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Utrecht Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 
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◼ Utrecht ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan geven 

◼ Utrecht ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Utrecht Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Utrecht Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ Utrecht Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld en die ik 

volledig vertrouw. 

◼ Utrecht Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Utrecht veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ Utrecht zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ Utrecht zijn terrein 

◼ Zeeland Daar de kennis zit 

◼ Zeeland De eerste die ik spreek  

◼ Zeeland De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Zeeland ervaring 

◼ Zeeland Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Zeeland Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Zeeland Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Zeeland Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Zeeland hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Zeeland Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Zeeland ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zeeland Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Zeeland ik volkomen vertrouw 

◼ Zeeland Meest ervaring 

◼ Zeeland Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ Zeeland vertrouwen in huisarts 

◼ Zeeland verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Zeeland weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Zuid-

Holland 

100% vertrouwen 

◼ Zuid-

Holland 

ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een en 

ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ Zuid-

Holland 

Daar de kennis aanwezig is 

◼ Zuid-

Holland 

De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ Zuid-

Holland 

De ervaring neem je mee 

◼ Zuid-

Holland 

De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ Zuid- De huisarts hier meer ervaring mee heeft 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts kent je 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring heeft om 

dit advies te geven. 

◼ Zuid-

Holland 

De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ Zuid-

Holland 

de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en 

ervaringen zijn 

◼ Zuid-

Holland 

deskundig advies is belangrijk 

◼ Zuid-

Holland 

deskundige advies wenselijk 

◼ Zuid-

Holland 

deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ Zuid-

Holland 

deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ Zuid-

Holland 

deze ervaring heeft. 

◼ Zuid-

Holland 

deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ Zuid-

Holland 

die ervaring heeft en meer weet 

◼ Zuid-

Holland 

Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Zuid-

Holland 

Die heeft er verstand van 

◼ Zuid-

Holland 

Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ Zuid-

Holland 

die het meeste ervaring heeft 

◼ Zuid-

Holland 

Die mij adviseerd  

◼ Zuid-

Holland 

die uit ervaring kan spreken 

◼ Zuid-

Holland 

Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Zuid-

Holland 

Ervaring 

◼ Zuid- ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

Geeft advies 

◼ Zuid-

Holland 

Gifs rol 

◼ Zuid-

Holland 

goed is 

◼ Zuid-

Holland 

Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ Zuid-

Holland 

h 

◼ Zuid-

Holland 

heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ Zuid-

Holland 

heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Zuid-

Holland 

Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ Zuid-

Holland 

heeft veel ervaring 

◼ Zuid-

Holland 

Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Zuid-

Holland 

Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Zuid-

Holland 

Hij de kennis heeft 

◼ Zuid-

Holland 

Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ Zuid-

Holland 

hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Zuid-

Holland 

Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Zuid-

Holland 

hij er meer mee te maken heeft. 

◼ Zuid-

Holland 

hij ervaring heeft 

◼ Zuid-

Holland 

hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Zuid-

Holland 

Hij heeft de kennis 

◼ Zuid-

Holland 

Hij heeft er verstand van. 

◼ Zuid-

Holland 

Hij heeft het beste met mij voor 

◼ Zuid-

Holland 

Hij heft Meer informative Dan de patient 

◼ Zuid- hij het meeste weet 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

Hij het netwerk kent 

◼ Zuid-

Holland 

hij het wel weet ga ik van uit 

◼ Zuid-

Holland 

Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ Zuid-

Holland 

Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Zuid-

Holland 

hij mij goed kent 

◼ Zuid-

Holland 

hij of zij mij een advies geven 

◼ Zuid-

Holland 

Hij waarschijnlijk weet wat goed is 

◼ Zuid-

Holland 

hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ Zuid-

Holland 

hij weet hier het meeste van 

◼ Zuid-

Holland 

Hij weet meer 

◼ Zuid-

Holland 

Hij weet waar hij over praat 

◼ Zuid-

Holland 

hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Zuid-

Holland 

hij/zij heeft ervaring 

◼ Zuid-

Holland 

Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Zuid-

Holland 

Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ Zuid-

Holland 

Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Zuid-

Holland 

Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 

bijbehorende resultaten. 

◼ Zuid-

Holland 

ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ Zuid-

Holland 

ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ Zuid-

Holland 

ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind of mij 

kan wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ Zuid-

Holland 

ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ Zuid-

Holland 

ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Zuid- Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ Zuid-

Holland 

ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Zuid-

Holland 

ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Holland 

Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Zuid-

Holland 

ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Zuid-

Holland 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje huisarts 

wel 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Zuid-

Holland 

ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Zuid-

Holland 

ik zou het toch niet weten 

◼ Zuid-

Holland 

ikdaarop vertrouw 

◼ Zuid-

Holland 

is vertrouwt 

◼ Zuid-

Holland 

Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Zuid-

Holland 

mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ Zuid-

Holland 

moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ Zuid-

Holland 

Neem aan dat deze meer weet  

◼ Zuid-

Holland 

Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Zuid- Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik hem vertrouw 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Zuid-

Holland 

Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ Zuid-

Holland 

omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Zuid-

Holland 

Professioneel advies 

◼ Zuid-

Holland 

vertrouw hen 

◼ Zuid-

Holland 

Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

Vertrouwen 

◼ Zuid-

Holland 

Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

vertrouwen in de huisarts 

◼ Zuid-

Holland 

wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ Zuid-

Holland 

wij een bijzonder goede huisarts hebben 

◼ Zuid-

Holland 

ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ Zuid-

Holland 

zij de meeste ervaring hebben 

◼ Zuid-

Holland 

Zij een professional is 

◼ Zuid-

Holland 

zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ Zuid-

Holland 

Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ Zuid-

Holland 

Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Zuid-

Holland 

Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ Zuid-

Holland 

zijn ervaring meetelt 
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2.4.3.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland  ikzelf actie moet ondernemen 

◼ Nederland 100% vertrouwen 

◼ Nederland advies altijd goed 

◼ Nederland Advies van familie , huisarts , ziekenhuis  

◼ Nederland Advies van HA lijkt mij objectief en terzake doend. 

◼ Nederland Altijd een goed advies is nooit weg. 

◼ Nederland arts heeft beter zicht op dit soort zaken 

◼ Nederland bekend is met de voor geschiedenis 

◼ Nederland bekend met kwaliteit ziekenhuis 

◼ Nederland ben zelf niet bekend met resultaten maar huisartsen meestal wel 

◼ Nederland ben zelf ook huisarts geweest en ga zijn opinie vergelijken met eigen kennis; overigens is een 

en ander nogal afhankelijk van het stadium etc... 

◼ Nederland breed gezichtsveld kent veel resultaten 

◼ Nederland Daar de kennis aanwezig is 

◼ Nederland Daar de kennis zit 

◼ Nederland Daar is de huisarts voor. 

◼ Nederland Daar vertrouw ik op 

◼ Nederland Dat is mijn eerste aanspreekpunt waar ik ook op vertrouw 

◼ Nederland dat speelt een belangrijke rol omdat de huisarts mij goed kent 

◼ Nederland De arts heeft het meestal goed ingeschat 

◼ Nederland De arts op de hoogte is van behandelde patienten 

◼ Nederland De arts weet waar de beste resultaten behaald worden 

◼ Nederland de arts wellicht ervaring heeft met andere patienten enbehandelaars 

◼ Nederland de dokter er veel van af weet en me door stuurt naar het ziekenhuis 

◼ Nederland De dokter ervaring heeft 

◼ Nederland De dokter heeft hier meer inzicht op. 

◼ Nederland De eerste die ik spreek  

◼ Nederland de ervaring en betrouwbaar is doorslaggevend 

◼ Nederland De ervaring neem je mee 

◼ Nederland De huis arts een vertrouwens persoon is.die mij moet kunnen helpen in deze zaak. 

◼ Nederland De Huisarts bekend is met bereikte resultaten van andere gevallen. 

◼ Nederland De huisarts beter dan ik meer aspecten en informatie kan beoordelen en wegen 

◼ Nederland De huisarts daar iets van weet 

◼ Nederland De huisarts de instanties etc die mij kunnen behandelen het beste kan aanraden. Hij/zij heeft 

hier de ervaring mee 

◼ Nederland de huisarts de noodzaak van een behandeling naar mijn mening het best kan inschatten. 

◼ Nederland de huisarts de persoon met de meeste ervaring is 

◼ Nederland de huisarts de vertrouwenspersoon is 

◼ Nederland De huisarts er meer van weet dan ik. 

◼ Nederland De huisarts er vaker mee te maken heeft dan ik 

◼ Nederland de huisarts er verstand en ervaring mee heeft. 

◼ Nederland DE HUISARTS ER VERSTAND VAN HEEFT OM TE ADVISEREN 

◼ Nederland de huisarts ervaring heeft door de verwijzing van eerdere patienten  
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◼ Nederland de huisarts ervaring heeft met deze ziekte. 

◼ Nederland De huisarts heeft de kennis en kunde die ik op zo'n moment heel erg nodig heb. 

◼ Nederland De huisarts heeft de nodige ervaring om een goed advies te geven 

◼ Nederland De huisarts heeft ervaring  

◼ Nederland De huisarts heeft natuurlijk veel ervaring met soortgelijke gevallen 

◼ Nederland De huisarts het beter kan bekijken dan ik 

◼ Nederland De huisarts het het beste weet 

◼ Nederland de huisarts hier ervaringen mee kan hebben die voor mij belangrijk zijn 

◼ Nederland De huisarts hier het meest van af weet 

◼ Nederland De huisarts hier meer ervaring mee heeft 

◼ Nederland de huisarts in deze over alle patient gegevens beschikt. 

◼ Nederland de huisarts is bekend met de branche 

◼ Nederland De huisarts is de eerste professional die met je de ziekte bespreekt en de trajecten kent voor 

genezing. 

◼ Nederland De huisarts is geen uroloog, maar heeft wel veel patiënten met deze ziekte begeleid. 

◼ Nederland de huisarts kan mij hierover meer informatie geven  

◼ Nederland de huisarts kent je 

◼ Nederland De huisarts kent mij en kent mijn dossier 

◼ Nederland de huisarts meer ervaring heeft danik 

◼ Nederland de huisarts meerdere van dezelfde materie in zijn praktijk zal behandelen dus het beste 

behandelcentrum ook wel zal kennen. 

◼ Nederland de huisarts mij en mijn situatie het beste kent 

◼ Nederland De huisarts mij goed kent en inzicht heeft in deze wereld 

◼ Nederland De huisarts mij het beste kent 

◼ Nederland De huisarts mijn eerste aanspreekpunt is voor mijn gezondheid en de kennis en ervaring 

heeft om dit advies te geven. 

◼ Nederland de huisarts moet toch op de hoogte zijn 

◼ Nederland de huisarts ook het beste met mij voor heeft en waarschijnlijk meer verschil heeft opgemerkt 

tussen de behandelcentra 

◼ Nederland de huisarts op de hoogte dient te zijn van de behandelmethode en de nabehandeling 

◼ Nederland De huisarts op de hoogte is wat het beste is. 

◼ Nederland De huisarts weet hoe jou situatie is 

◼ Nederland De huisarts weet waar ze het over heeft.  

◼ Nederland de huisarts weet wat er speelt en je doorstuurt naar de specialist 

◼ Nederland De huisarts welke mij doorverwijst naar een oncoloog zal met hem mogelijk contact hebben 

welke procedure gevolgd gaat worden 

◼ Nederland de huisarts zeer zeker meerdere malen hiermede is geconfronteerd en weet hoe de afloop en 

ervaringen zijn 

◼ Nederland De kennis van zaken 

◼ Nederland De vakkennis belangrijk vind 

◼ Nederland dee veel ervaring zal heben met doorverwijzingen. 

◼ Nederland Deskundig 

◼ Nederland deskundig advies is belangrijk 

◼ Nederland deskundige advies wenselijk 

◼ Nederland Deze als betrouwbaar geldt. 
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◼ Nederland Deze arts een duidelijk inzicht heeft in situatie van zijn patient en het vervolg redelijk kan 

inschatten 

◼ Nederland deze de kennis heeft 

◼ Nederland deze ervaring heeft op dit gebied. 

◼ Nederland deze ervaring heeft. 

◼ Nederland Deze heefet meestal wel kennis van waar de goede behandel centra zijn  

◼ Nederland deze kennis van zaken heeft en goed advies kan gev3en 

◼ Nederland Deze meestal wel weten waar je het beste naar toe kunt gaan 

◼ Nederland Deze mij kent en weet wat het beste bij mij past. 

◼ Nederland deze ongetwijfeld patienten heeft ( gehad) met dezelfde problemen 

◼ Nederland Deze op de hoogte is van de mogelijkheden 

◼ Nederland deze vanzelfsprekend een blijvend aansprekend punt blijft.  

◼ Nederland Die daar de meeste ervaring mee heeft 

◼ Nederland Die er de meeste ervaring mee heeft. 

◼ Nederland die er het meeste verstand van heeft 

◼ Nederland die ervaring heeft en meer weet 

◼ Nederland Die heeft er kijk op en is er mee bekend 

◼ Nederland Die heeft er verstand van 

◼ Nederland Die heeft er verstand van en ervaringen mee. 

◼ Nederland die het best op de hoogte is 

◼ Nederland die het meeste ervaring heeft 

◼ Nederland Die is bekend met mijn situatie 

◼ Nederland die je dan door stuurd 

◼ Nederland die kan het weten 

◼ Nederland Die mij adviseerd  

◼ Nederland die op de hoogte zal zijn waar de beste resultaten voor behandeling zullen zijn. 

◼ Nederland die uit ervaring kan spreken 

◼ Nederland Die weet er het meeste van af 

◼ Nederland die weet hoe de resultaten van het centrum zijn 

◼ Nederland die weet jhoe ik moet handelen 

◼ Nederland Die weet meer dan ik 

◼ Nederland Die weet waarschijnlijk wat het beste is 

◼ Nederland Die weet wat het beste is 

◼ Nederland die zal het wel weten 

◼ Nederland Dit een deskundige professional is 

◼ Nederland dit een man/vrouw is met ervaring 

◼ Nederland dokter weet welke goed voor me is 

◼ Nederland een arts heeft doorgaans goed in de peiling waar men het beste waarvoor terecht kan 

◼ Nederland eerste aanspreekpunt 

◼ Nederland er een consensus bestaat betreffende advies over prostaatkanker. De patiënt bepaald wat 

daarmee te doen.  

◼ Nederland er kennis van zaken is 

◼ Nederland Ervaring 

◼ Nederland ervaring 
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◼ Nederland ervaring 

◼ Nederland ervaring 

◼ Nederland ervaring 

◼ Nederland Ervaring van de huisarts 

◼ Nederland Expert 

◼ Nederland Ga er van uit dat de huisarts ervaringen heeft met diverse artsen 

◼ Nederland Ga er vanuit dat de arts eigen kennis en netwerken heeft om een goed advies te geven 

◼ Nederland ga ervan uit dat de huisarts voldoende kennis hiervan heeft 

◼ Nederland ga ervan uit dat hij weet wat het beste is 

◼ Nederland ga ervan uitdat mijn huisarts op de hoogte is 

◼ Nederland Geeft advies 

◼ Nederland geen kleine rol maar ook niet noodzakelijk doorslaggevend... een belangrijke rol zou ik 

zeggen... maar wat men in het ziekenhuis te vertellen heeft icm resultaten van betreffende 

ziekenhuis is ook belangrijk 

◼ Nederland Gezien de tientallen jaren ervaring van mijn huisarts ben ik ervan overtuigd dat hij het beste 

weet waar te behandelen 

◼ Nederland Gifs rol 

◼ Nederland goed is 

◼ Nederland Goedechuisarts  

◼ Nederland Graag wil ik het advies van de dokter  

◼ Nederland h 

◼ Nederland heb daar vertrouwen in 

◼ Nederland Heb prostaat kanker  

◼ Nederland Heb veel vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Nederland Heb vertrouwen in de expertise vd huisarts  

◼ Nederland heb vertrouwen in de huisarts 

◼ Nederland heeft de meeste ervaring 

◼ Nederland heeft e weten schap 

◼ Nederland Heeft er meer kijk op dan ikzelf 

◼ Nederland heeft ervaring met eerdere voorvallen 

◼ Nederland heeft hier het meeste inzicht in 

◼ Nederland Heeft inzicht in de gezondheidswereld 

◼ Nederland heeft toch enige praktijk ervaring 

◼ Nederland heeft veel ervaring 

◼ Nederland Heeft waarschijnlijk meer patienten en kent hun ervaringen. 

◼ Nederland heel veel ivm deskundigheid 

◼ Nederland heel veel vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Nederland hele goede ervaringen met onze huisarts 

◼ Nederland Het de meest ervarende is m.b.t. de behandeling en bekendheid hiermee 

◼ Nederland het deskundig is 

◼ Nederland het is een van de uitleg. 

◼ Nederland Hij of zij de meeste ervaring heeft! 

◼ Nederland Hij / Zij weet hoe ik in elkaar zit 

◼ Nederland hij bekend is met de gegevens 
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◼ Nederland Hij beschikt over alle medische informatie 

◼ Nederland Hij de bewaker is van mijn gexondheid 

◼ Nederland Hij de deskundige is en over de data beschikt van de expertise en resultaten van de 

behandelcentra. 

◼ Nederland Hij de ervaring heeft van behandelcentra  

◼ Nederland Hij de expert is 

◼ Nederland hij de juiste kanalen weet 

◼ Nederland Hij de kennis heeft 

◼ Nederland hij de resultaten van het behandelcentrum en zijn behandelaars kent 

◼ Nederland Hij degene is die er verstand van heeft 

◼ Nederland hij deskundig is en bekend met dit soort klachten 

◼ Nederland Hij deskundig is en ik niet 

◼ Nederland Hij deskundig kan verwijzen 

◼ Nederland Hij een mijn brede medische gegevens ter beschikking heeft  

◼ Nederland Hij er bekend mee is 

◼ Nederland hij er meer mee te maken heeft. 

◼ Nederland hij er meer van weet dan ik 

◼ Nederland hij er meer vanaf weet 

◼ Nederland hij er veel van weet 

◼ Nederland hij er verstand van heeft 

◼ Nederland hij er verstand van heeft 

◼ Nederland hij er verstand van heeft hoop ik 

◼ Nederland Hij ervaring heeft 

◼ Nederland hij ervaring heeft 

◼ Nederland Hij ervaring heeft 

◼ Nederland hij ervaring heeft met de specialisten in het betreffende centrum 

◼ Nederland Hij ervaring heeft met behandelaars 

◼ Nederland Hij ervaring heeft met behandelcentra en vertrouwenspersoon is 

◼ Nederland hij ervaringen van zijn patienten heeft 

◼ Nederland Hij heeft de kennis 

◼ Nederland hij heeft de meeste kennis dus volg ik hem 

◼ Nederland hij heeft er meer verstand van 

◼ Nederland Hij heeft er verstand van  

◼ Nederland Hij heeft er verstand van 

◼ Nederland hij heeft er verstand van als het goed is 

◼ Nederland Hij heeft er verstand van. 

◼ Nederland Hij heeft ervaring en de resultaten 

◼ Nederland Hij heeft ervaring en is degeen die een goed advies kan geven 

◼ Nederland Hij heeft het beste met mij voor 

◼ Nederland hij heeft kennis van zaken 

◼ Nederland hij heeft meer ervaring 

◼ Nederland hij heeft meer kennis. Internet is ook niet alles. 

◼ Nederland Hij heeft ongetwijfeld meer ervaring met dat soort behandelingen in diverse behandelcentrum 

◼ Nederland Hij heft Meer informative Dan de patient 
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◼ Nederland hij het beste behandelcentrum van NL kan adviseren 

◼ Nederland Híj het beste weet 

◼ Nederland Hij het meest bekend is met de mogelijkheden 

◼ Nederland Hij het meest betrekken is met mijn gezondheid 

◼ Nederland hij het meeste weet 

◼ Nederland Hij het netwerk kent 

◼ Nederland Hij het wel het beste zal weten 

◼ Nederland hij het wel weet ga ik van uit 

◼ Nederland hij is de deskundige 

◼ Nederland hij is deskundig 

◼ Nederland Hij kan het weten.. Ervaring 

◼ Nederland hij kennis van zaken heeft 

◼ Nederland Hij kent de medische wereld als geen ander. 

◼ Nederland hij kent mij goed en al heel lang 

◼ Nederland hij lijkt mij deskundig 

◼ Nederland Hij meer ervaring heeft dan ik 

◼ Nederland hij meer ervaring heeft met ziekenhuizen 

◼ Nederland hij meer kennis heeft 

◼ Nederland Hij meer met zulke zaken te maken heeft  

◼ Nederland Hij meer weet waar ik het beste heen kan 

◼ Nederland Hij meerdere patiënten kan hebben met zelfde probleem  

◼ Nederland Hij meestal op de hoogte wat een goede uroloog is met veel ervaring 

◼ Nederland Hij mij goed kan adviseren en dit kan delen met me. 

◼ Nederland hij mij goed kent 

◼ Nederland hij mij het beste kent. 

◼ Nederland Hij mij kan adviseren en kennis heeft 

◼ Nederland hij mij kent en de beste zorginstelling kan adviseren. 

◼ Nederland hij mij naar de goede behandelaar doorstuurt 

◼ Nederland Hij mij reeds jaren in de praktijk behandelt en het beste de weg weet hoe nu verder. 

◼ Nederland Hij mij van advies geeft 

◼ Nederland Hij mijn directe contactpersoon is voor eventuele verdere zorg 

◼ Nederland Hij mijn gmhistorie kent, ervaring heeft, weet waar de beste resultaten worden behaald. 

◼ Nederland Hij mijn huisarts is die ziektes en kwalen kan beoordelen 

◼ Nederland hij mogelijk meer ervaring heeft 

◼ Nederland hij of zei mij kan door verwijzen 

◼ Nederland hij of zij mij een advies geven 

◼ Nederland Hij op de hoogte is van de beste centra 

◼ Nederland Hij stuurt mij door. 

◼ Nederland Hij terzake kundig is en op de hoogte van de beste behandeling 

◼ Nederland hij toch ervaring daar meeheeft 

◼ Nederland Hij toch op de hoogte zal zijn mbt de kwaliteit van behandelcentra/methodes 

◼ Nederland hij vajer met deze situatie in aanraking komt. 

◼ Nederland Hij voor mij de professional is in deze 

◼ Nederland Hij waarschijnlijk weet wat goed is 
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◼ Nederland Hij waarschijnlijk weetwaar het beste is te behandelen 

◼ Nederland hij weet beter wat er het beste ZKH 

◼ Nederland hij weet hier het meeste van 

◼ Nederland hij weet hier het meeste van 

◼ Nederland Hij weet meer 

◼ Nederland Hij weet van de hoed en de rand 

◼ Nederland Hij weet waar de behandeling. Goed is 

◼ Nederland hij weet waar de kennis is 

◼ Nederland Hij weet waar hij het over heeft 

◼ Nederland Hij weet waar hij over praat 

◼ Nederland hij weet waar ik beter naar toe kan. 

◼ Nederland Hij weet waar ik debetten behandeling kan krijgen 

◼ Nederland hij weet waar ik heen moet 

◼ Nederland hij weet waar je het beste terecht kan voor de behandeling 

◼ Nederland Hij weet wat er speelt 

◼ Nederland hij wel de nodige ervaring zal hebben 

◼ Nederland hij zeer deskundig is 

◼ Nederland hij/zij heeft ervaring 

◼ Nederland hij/zij bekend is met de behandelcentra 

◼ Nederland Hij/Zij de meeste info heeft 

◼ Nederland Hij/zij degene is met de meeste ervaring in mijn wereld. 

◼ Nederland Hij/zij deskundig is 

◼ Nederland hij/zij deskundig is. 

◼ Nederland Hij/zij ervaring heeft 

◼ Nederland hij/zij heeft de beste kijk op dit soort zaken 

◼ Nederland HIJ/zij heft dit meer meegemaakt 

◼ Nederland Hij/Zij is bekend met de specialisten in diverse behandelcentrum/ziekenhuis 

◼ Nederland hij/zij is degene in mijn omgeving die op dit gebied het best is ingevoerd 

◼ Nederland Hij/zij waarschijnlijk ervaringen heeft met andere patienten en ervaringen heeft 

doorgesproken 

◼ Nederland Hij/zij weet wat er speelt en kent de resultaten van het ziekenhuis c.q. de specialisten 

◼ Nederland Huis onsfhankelijk is rn meet ervaring heeft omtrent behanfelcentra en resultaten.  

◼ Nederland Huisarts 

◼ Nederland Huisarts heeft ervaring met zkh. en zal doorverwijzen naar een voor hem bekende specialist. 

◼ Nederland Huisarts heeft normaal gesproken de nodige kennis. 

◼ Nederland Huisarts is bekender met verschillende zorg aanbieders.  

◼ Nederland Huisarts is op de hoogte van de behandelcentra en weet welk het best bij de patiënt past met 

bijbehorende resultaten. 

◼ Nederland huisarts is startpunt van alles. 

◼ Nederland Huisarts kent mij 

◼ Nederland huisarts weet der meer van af dan ikzelf 

◼ Nederland ik aan neemt dat de huisarts ervaring ermee heeft 

◼ Nederland ik aanneem dat hij het weet 

◼ Nederland Ik aanneem dat hij volledig op de hoogte is bij welk ziekenhuis/behandelcentrum je 't best 
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geholpen wordt. 

◼ Nederland Ik afga op zijn/haar advies 

◼ Nederland ik alle vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Nederland Ik ben gezegend met hele goede, fijne huisarts. Haar advies zou ik zeer zwaar laten wegen. 

Zij is begaan, bewogen en zeer open. 

◼ Nederland ik daar het volste vertrouwen in heb. 

◼ Nederland ik daar vertrouwen in heb 

◼ Nederland ik de huis arts vertrouw 

◼ Nederland ik de huisarts aks expert beschouw 

◼ Nederland ik de huisarts vertrouw 

◼ Nederland Ik denk dat de huisarts de voor- en nadelen en risico's van de verschillende opties kan 

vertellen, die ik over het hoofd zou kunnen zien op dat moment. 

◼ Nederland ik denk dat e huisarts mij een goed advies kan geven 

◼ Nederland Ik denk dat een huisarts het beste advies kan geven. 

◼ Nederland ik denk dat hij degene is die het beste inzicht heeft in de situatie. 

◼ Nederland ik denk dat hij het deste advies geeft. 

◼ Nederland ik denk dat huisarts het beste voor mij zou willen 

◼ Nederland ik deze ook als 2e in de vorige vraag heb aangegeven na de resultaten. De huisarts heeft 

naar mijn mening een goed overzicht. 

◼ Nederland ik die het meest vertrouw 

◼ Nederland ik die vertrouw 

◼ Nederland ik dit advies vertrouw. 

◼ Nederland ik een groot vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Nederland ik een hele goede band heb met mijn huisarts en hem vertrouw. 

◼ Nederland Ik een vertrouwensband heb met mijn arts. 

◼ Nederland ik er op kan vertrouwen dat hij goed geinformeerd is over de aspecten die ik belangrijk vind 

of mij kan wijzen op aspecten die ik over het hoofd zou kunnen zien 

◼ Nederland ik er op vertrouw dat de huisarts mij een waardevol advies geeft 

◼ Nederland ik er op vertrouw dat hij goed is ingelicht 

◼ Nederland Ik er van uit ga dat de huisarts de door mij aan te geven belangrijke aspecten aan de orde 

laat komen in zijn advies 

◼ Nederland ik er van uit ga dat de huisarts deskundig is. 

◼ Nederland ik er van uit ga dat de huisarts kennis heeft van de meest geschikte behandelplek 

◼ Nederland Ik er van uit ga dat de huisarts meer inzage heeft dan ik 

◼ Nederland Ik er van uit ga dat deze de kennis heeft om een advies te kunnen geven 

◼ Nederland Ik er van uit ga dat het een deskundig en oprecht advies is. 

◼ Nederland ik er van uit ga dat hij deskundig genoeg is 

◼ Nederland ik er van uit ga dat hij/zij het beste met de klant voor heeft. 

◼ Nederland ik er van uit ga dat mijn huisarts daar de meeste informatie over heeft 

◼ Nederland Ik er van uit mag gaan dat hij het beste met mij voor heeft 

◼ Nederland Ik er van uitga dat de huisarts de meeste kennis in deze heeft 

◼ Nederland Ik er van uitga dat een huisarts de weg weet naar de juiste behandeling. 

◼ Nederland ik er van uitga dat mijn huisarts goede ervaringn heeft met dit ziekenhuis 

◼ Nederland Ik er vanuit fa dat hij onafhankelijk is in zijn advies 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 333 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat de arts ervaring heeft en kan inschatten hoe goed een ziekenhuis is. 

◼ Nederland ik er vanuit ga dat de huisarts bekend is met het probleem en er daarom goed advies over uit 

kan brengen 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat de huisarts goed weet wat het beste ziekenhuis is 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat die op de hoogte is van de behandeling 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat hij er verstand van heeft 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat hij ter zake deskundig is 

◼ Nederland Ik er vanuit ga dat zjj / hij de expertise heeft. 

◼ Nederland ik er zelf geen bekendheid mee heb 

◼ Nederland ik ervan uit a dat zij ons kent en daarom een gepast advies geeft. 

◼ Nederland ik ervan uit ga dat een huisarts die bekend is me jou als patient hierover een goed advies kan 

geven 

◼ Nederland Ik ervan uit ga dat hij op de hoogte is van diverse behandelcentrums 

◼ Nederland Ik ervan uit ga dat zij daar verstand van heeft  

◼ Nederland ik ervan uit ga dat zij kennis ervan heeft en het aangeeft als dat niet zo is. 

◼ Nederland ik ervan uitga dat de huisarts adviseert vanuit zijn/haar professionele kennis en expertise 

◼ Nederland Ik ervan uitga dat de huisarts bekend is met het betreffende ziekenhuis 

◼ Nederland ik ervan uitga dat de huisarts wel bekend is met de beste ziekenhuizen voor deze 

behandeling. 

◼ Nederland ik ervan uitga dat hij/zij de kennis in huis heeft om te bepalen op welke plek ik het beste 

terecht kan.  

◼ Nederland Ik ga er van uit dat mijn huisarts mij het beste kent en daardoor ook goed weet welk 

behandelcentrum of ziekenhuis het beste voor mij is. 

◼ Nederland Ik ga er vanuit dat de arts bekend is waar de beste zorg wordt gegeven. 

◼ Nederland Ik ga er vanuit dat hij deskundig is op dat gebied. 

◼ Nederland Ik ga uit van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Nederland Ik ga van kennis uit 

◼ Nederland Ik geen idee van behaNdelaars heb 

◼ Nederland ik geen keus heb 

◼ Nederland Ik haar mening tot nu toe vertrouw 

◼ Nederland Ik heb een goede band met mijn huisarts en weet dat ik op zijn advies kan vertrouwen 

◼ Nederland ik heb een goede huisarts 

◼ Nederland Ik heb vertrouwen in mijn huisarts 

◼ Nederland ik hecht veel waarde aan het advies van mijn arts 

◼ Nederland Ik heel veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Nederland ik hem gellof 

◼ Nederland ik hem hierin deskundig acht 

◼ Nederland ik hem vertrouw 

◼ Nederland ik hem vertrouw 

◼ Nederland Ik hem vertrouw in zijn advies. 

◼ Nederland Ik het grootste vertrouwen heb in mijn huisarts. 

◼ Nederland ik het zeker wil weten 

◼ Nederland Ik hier op vertrouw 

◼ Nederland ik mijn huisarts geheel vertrouw  
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◼ Nederland ik mijn huisarts in deze vertrouw 

◼ Nederland Ik mijn huisarts kan vertrouwen 

◼ Nederland ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland Ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland ik mijn huisarts vertrouw en er vanuit ga dat hij vanwege zijn ervaring beter op de hoogte is 

van de behandel kwaliteit van het ziekenhuis waar hij mij naar toe verwijst. 

◼ Nederland Ik neem aan dat de huisarts dingen weet wat doorslaggevend kan zijn voor de keuze. 

◼ Nederland Ik neem aan dat de huisarts weet waar hij/zij over praat en het beste met mij voor heeft. 

◼ Nederland ik neem aan dat hij meer met dit bijltje heeft gehakt 

◼ Nederland Ik niet bekend ben met dergelijke behandelingen en ziekenhuizen in de buurt. 

◼ Nederland Ik niet de enigste ben geweest met dit probleem, dus weet hij wel waar en wanneer je ergens 

terecht kunt. 

◼ Nederland Ik op hem vertrouw. 

◼ Nederland Ik op op mijn huisarts vertrouw zolang het tegendeel niet bewezen is. 

◼ Nederland Ik toch aanneem dat de huisarts weet hoe de resultaten van een behandelcentrum zijn. 

◼ Nederland Ik toch de beste behandeling wil 

◼ Nederland ik uitga van de deskundigheid van de huisarts 

◼ Nederland ik uitga van zijn expertise 

◼ Nederland ik van prostaatkankerbehandelcentra totaal geen kaas heb gegeten en elk professioneel en 

betrouwbaar advies welkom is. 

◼ Nederland Ik veel vertrouwen heb in hem 

◼ Nederland Ik veel vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland Ik veel vertrouwen in zijn mening heb en hij mij het beste kent 

◼ Nederland ik veronderstel dat de huisarts ervaring heeft met de behandelcentra ( tenminste een beetje 

huisarts wel 

◼ Nederland Ik vertrouw er op dat mijn huisarts mij een goed advies geeft. 

◼ Nederland ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouw mijn huisarts daar in 

◼ Nederland Ik vertrouw op de expertise van de huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouw op de kennis en ervaring van mijn huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouw op zijn deskundigheid 

◼ Nederland Ik vertrouw op zijn mening 

◼ Nederland ik vertrouw op zijn/haar deskundigheid 

◼ Nederland ik vertrouwen heb in de huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Nederland ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland ik vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in mijn huisarts en die de meeste ervaring heeft op dit gebied  

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in mijn huisarts, maar ik blijf zelf het laatste woord houden. 
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◼ Nederland ik vertrouwen heb in zijn advies  

◼ Nederland ik vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn huisarts heb 

◼ Nederland ik vertrouwen in hem/haar heb 

◼ Nederland Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Nederland Ik vertrouwen in mijn huisarts heb 

◼ Nederland Ik verwacht dat de huisarts t wel weet 

◼ Nederland ik verwacht dat de huisarts weet wie de beste resultaten heeft 

◼ Nederland ik verwacht dat hij/zij ook de nodige kennis heeft  

◼ Nederland ik verwacht van mijn huisarts het beste advies en motivatie waarom hij dit advies geeft. Met 

hem kan ik goed en rustig overleggen. 

◼ Nederland ik volkomen vertrouw 

◼ Nederland ik volledig op hem vertoruw 

◼ Nederland Ik volledig vertrouw op het zorg personeel 

◼ Nederland ik wat serieusheid betreft mijn huisarts hoog heb zitten. 

◼ Nederland Ik wil dat het met de nieuwste technologie gebeurd 

◼ Nederland ik zelf geen idee heb 

◼ Nederland ik zelf niet weet waar en door wie 

◼ Nederland ik zou het toch niet weten 

◼ Nederland ikdaarop vertrouw 

◼ Nederland is belangrijk 

◼ Nederland is vertrouwt 

◼ Nederland Ja ik ga er van uit dat hij het het beste weet wat ik moet doen. 

◼ Nederland Je huisarts wil het beste voor je gezondheid en verwacht ook een gemotiveerd advies voor 

een behandeling etc. 

◼ Nederland Je moet er vanuit gaan dat de huisarts kennis heeft. Vertrouwen 

◼ Nederland je verder geen kennis hebt. 

◼ Nederland Kan mij een ter zake kundig advies geven. 

◼ Nederland Kennis van 

◼ Nederland kennis van zaken 

◼ Nederland Kennis, persoonlijke verhouding,vertrouwen 

◼ Nederland kwestie van vertrouwen 

◼ Nederland Meer ervaring 

◼ Nederland Meest ervaring 

◼ Nederland men toch kan verwachten dat de huisarts je toch van het beste advies kan voorzien. 

◼ Nederland Mening van arts belangrijk  

◼ Nederland Mening van een specialist is zeker overwegen waard. 

◼ Nederland Mijn dossier ligt daar mij kent mij goed etc. 

◼ Nederland Mijn huisarts buiten alleen mijn arts ook een goede bekende is die mij al 35 jaar behandeld 

en die ik volledig vertrouw. 

◼ Nederland Mijn huisarts de zorg beter kent dan ik 

◼ Nederland mijn huisarts ervaring moet hebben met doorverwijzingen en resultaat van behandeling 

◼ Nederland Mijn huisarts heeft nog altijd de juiste adviezen gegeven. 

◼ Nederland Mijn huisarts is goed op de hoogte van van alles en nog wat dienaangaande! 

◼ Nederland mijn huisarts mij door en door kent 
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◼ Nederland Mijn huisarts uit ervaring spreekt wat betreft voorgaande mannen die doorgestuurd werden. 

◼ Nederland moet er van uit gaan dat een huisarts de meeste ervaring heeft, waar ik het beste aan doet. 

◼ Nederland Neem aan dat deze meer weet  

◼ Nederland neem aan dat hij weet hoe het zit 

◼ Nederland Om dat de huisarts mijn dossier door en door kent 

◼ Nederland omdat dat de deskundige arts is in combinatie met de behandelde behandel centrum 

◼ Nederland Omdat de huisarts al.veel van deze aandoeningen in zijn spreekkamer meegemaakt heeft. 

Dus de ervaring van de arts 

◼ Nederland Omdat de huisarts dit kan weten 

◼ Nederland Omdat de huisarts dit regelmatig zal adviseren 

◼ Nederland Omdat de huisarts, als het goed is, helemaal op de hoogte is van de reputatie van de diverse 

behandelcentra. 

◼ Nederland Omdat de huisarts, in samenspraak met de specialist, weet wat voor mij de beste oplossing 

is. 

◼ Nederland omdat deze meer bekendheid heeft met deze behandeling 

◼ Nederland Omdat dit de gene is die voor mij op dit moment de beste deskundige is 

◼ Nederland Omdat het ziekenhuis voor mij heel bekend was 

◼ Nederland omdat hij de uitslag meestal weet van het onderzoek ook. en neem aan ook de kennis 

◼ Nederland omdat hij ervaring heeft met ondergane operaties 

◼ Nederland Omdat hij/zij zal weten welke behandel centrum dan voor mij het meest effectioeve is. 

◼ Nederland omdat ik die vertrouw 

◼ Nederland Omdat ik erop vertrouw dat mijn ervaren huisarts de beste keus zal adviseren 

◼ Nederland omdat ik hem vertrouw 

◼ Nederland omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland omdat ik mijn huisarts vertrouw 

◼ Nederland Omdát ik míjn huisarts vertrouw. 

◼ Nederland omdat ik veel vertrouwen in mijn huisarts heb. 

◼ Nederland Omdat mijn huisarts al ouder is en al veel mannen hierin geadviseerd heeft en daar vertrouw 

ik dan ook op 

◼ Nederland Omdat mijn huisarts hopelijk het juiste advies geeft 

◼ Nederland omdat mijn huisarts zeer goed op de hoogte is van de specialisten in de omgeving 

◼ Nederland Omdat onze huisarts de ziekenhuizen bij ons ik de regio goed kent 

◼ Nederland omdat zij bekend is met de materie 

◼ Nederland omdat zij beter weet waar goede resultaten behaald zijn 

◼ Nederland toch mijn vertrouwenspersoon is 

◼ Nederland van meerdere van goede resultaten hoor 

◼ Nederland Vanwege zijn mogelijke kennis op dat gebied  

◼ Nederland Veel vertrouwen in de huisarts 

◼ Nederland veel vertrouwen in de huisarts heb 

◼ Nederland Vertouwd  

◼ Nederland vertrouw hen 

◼ Nederland Vertrouw op huisarts 

◼ Nederland Vertrouw toch wel op het advies huisarts 

◼ Nederland Vertrouwd 
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◼ Nederland vertrouwd advies 

◼ Nederland Vertrouwen  

◼ Nederland Vertrouwen 

◼ Nederland Vertrouwen  

◼ Nederland vertrouwen 

◼ Nederland vertrouwen 

◼ Nederland Vertrouwen 

◼ Nederland VERTROUWEN 

◼ Nederland Vertrouwen 

◼ Nederland vertrouwen 

◼ Nederland Vertrouwen heb in mijn huisarts  

◼ Nederland Vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland Vertrouwen in de arts 

◼ Nederland vertrouwen in de huisarts 

◼ Nederland Vertrouwen in de huisarts, kennis van mijn persoon en onafhankelijk 

◼ Nederland vertrouwen in huisarts 

◼ Nederland Vertrouwens persoon 

◼ Nederland vertrouwensman 

◼ Nederland Vertrouwensrelatie. Ga er van uit dat hij mij objectief en naar de beste behandelaar verwijst 

◼ Nederland verwacht dat huisarts bekend is met de ziekte 

◼ Nederland Volledig vertrouwen heb in mijn huisarts 

◼ Nederland Volledig vertrouwen in de kennis van de huisarts 

◼ Nederland volledig vertrouwen in zijn adviezen 

◼ Nederland wanneer zij mij wat vertelt ga ik er van uit dat ze weet waar ze over spreekt 

◼ Nederland want anders hoef ik niet op contrloe te gaan 

◼ Nederland weet door ervaring waar het om gaat 

◼ Nederland weet de juiste weg aan te geven 

◼ Nederland weet er alles van 

◼ Nederland weet er meer van 

◼ Nederland weet er te weinig van 

◼ Nederland wij een uitstekende huisarts en vertrouwen hebben wiens advies in ons geval van 

doorslaggevend belang is. 

◼ Nederland Xx 

◼ Nederland Zal het het beste weten na advies behandelcentrum  

◼ Nederland ze al veel weet van mijn gezonheidstoestand 

◼ Nederland ze meestal je doorsturen naar ziekenhuis 

◼ Nederland ze mijn volledig vertrouwen heeft 

◼ Nederland Zei een gied advies kunnen geven 

◼ Nederland zekerheid 

◼ Nederland Zelf geen idee heb waar ik het best geholpen wordt. 

◼ Nederland zelf wil beslissen 

◼ Nederland Zie hem als ter zake kundig 

◼ Nederland Ziekenhuis gespecialiseerd is 

◼ Nederland zij de meeste ervaring hebben 
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◼ Nederland zij duidelijk de gevolgen kan uit leggen 

◼ Nederland Zij een professional is 

◼ Nederland zij er meer van weten . 

◼ Nederland zij er verstand van heeft 

◼ Nederland zij ervaring hebben en resultaten weten 

◼ Nederland zij gelet de ervaring inzkicht heeft 

◼ Nederland Zij heeft de kennis 

◼ Nederland zij heet beste weet 

◼ Nederland zij het beste weet waar ik mij kan laten behandelen 

◼ Nederland zij het ziekenhuis/behandelcentrum kent en deskundig is 

◼ Nederland Zij is mijn arts 

◼ Nederland zij meer info hebben over andere patienten 

◼ Nederland zij mij kan bbbegeleiden in het traject wat hierna komt en daar in steun kan geven. 

◼ Nederland Zij mij moet doorsturen naar een goede arts in het ziekenhuis 

◼ Nederland Zij waarschijnlijk weet wie de beste is 

◼ Nederland Zij weet hoe ik mijn leven wens te leven. 

◼ Nederland Zij/jij mij kent 

◼ Nederland Zijn ervaring meespeelt bij de keuze 

◼ Nederland zijn ervaring meetelt 

◼ Nederland zijn kennis van het behandelcentrum een toegevoegde waarde kan hebben. 

◼ Nederland zijn terrein 

◼ Nederland zijn werk 

◼ Suriname Daarvoor is hij/zij n.l. huisarts 

◼ Suriname Professioneel advies 

◼ Nederlandse 

Antillen / Aruba 

ik vertrouw mijn huisarts 

◼ Nederlandse 

Antillen / Aruba 

Ik vertrouw op feskundigheid v en ervaringen van mojn huisarts 

◼ Indonesië De bekendheid van de ziekenhuis en de reistijd 

◼ Indonesië de huisarts volledig op de hoogte is van mijn medische Toestand 

◼ Indonesië De huisarts wel ervaring heeft met patiënten die dit hebben ondergaan  

◼ Indonesië Omdat de huisarts meestal ook van andere patienten resultaten zal horen 

◼ Indonesië zij weet hoe dat betr. behandelcentrum/ziekenhuis er voor staat. 

◼ Indonesië Zij zal toch wel weten wat er speeld. 

◼ Aziatisch land 

(excl. Indonesië) 

Hij tot op heden steeds goed geadviseerd heeft. 

◼ Overig als patient ervangaand dat dit de beste keuze is 

◼ Overig deze bekend is met ziekenhuis of behandel centrum 

◼ Overig Hij de juiste informatie en ervaring heeft  

◼ Overig ik denk dat mijn huisarts daar kijk op heeft 

◼ Overig Ik vertrouw hem 

◼ Overig Je kan er maar op tijd bij zijn zodat het nog te genezen is of om het te voorkomen,.. 

◼ Overig kennis van mij en de specialist 

◼ Overig wij een bijzonder goede huisarts hebben 
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2.4.4. Weet niet/geen mening, omdat 

 

2.4.4.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 

jaar 

Geen enkel teken van 

◼ 50-59 

jaar 

Heb het niet meegemaakt 

◼ 50-59 

jaar 

Ik ben niet ziek 

◼ 50-59 

jaar 

ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ 50-59 

jaar 

ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ 50-59 

jaar 

Ik heb geen idee. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ 50-59 

jaar 

ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ 50-59 

jaar 

Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ 50-59 

jaar 

Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ 50-59 

jaar 

MOET je ervaren  

◼ 50-59 

jaar 

Niet gied over nagedacht  

◼ 50-59 

jaar 

nooit bij de huisarts komt 

◼ 50-59 

jaar 

nvt 

◼ 50-59 

jaar 

Prive  

◼ 50-59 

jaar 

Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ 50-59 

jaar 

weet niet 

◼ 50-59 

jaar 

X 

◼ 60-64 

jaar 

. 

◼ 60-64 

jaar 

als ik maar geholpen wordt 

◼ 60-64 

jaar 

geen ervaring mee 
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◼ 60-64 

jaar 

Geen mening 

◼ 60-64 

jaar 

het niet weet 

◼ 60-64 

jaar 

ik ben niet deskundig 

◼ 60-64 

jaar 

ik dat dan ga beslissen 

◼ 60-64 

jaar 

Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ 60-64 

jaar 

ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan 

worden 

◼ 60-64 

jaar 

ik weet ook niet persiz 

◼ 60-64 

jaar 

ik zal het echt niet weten 

◼ 60-64 

jaar 

omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ 60-64 

jaar 

omdat ik het niet weet 

◼ 60-64 

jaar 

Weet niet 

◼ 60-64 

jaar 

Weet niet 

◼ 65-69 

jaar 

Geen bekendheid 

◼ 65-69 

jaar 

Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ 65-69 

jaar 

Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ 65-69 

jaar 

Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ 65-69 

jaar 

Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ 65-69 

jaar 

ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ 65-69 

jaar 

ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ 65-69 

jaar 

ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ 65-69 

jaar 

Il er nog over na moet denken  

◼ 65-69 

jaar 

maakt me niks uit 

◼ 65-69 

jaar 

omdat dat ik er niets van doen e hebben 
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◼ 65-69 

jaar 

Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ 65-69 

jaar 

weet het niet 

◼ 65-69 

jaar 

Wil goed behandeld worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en ouder 

geen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

geen iddee 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Geen idee 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Geen idee 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Geen keuze 

◼ 70 jaar 

en ouder 

geen mening 

◼ 70 jaar 

en ouder 

geen mening 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ 70 jaar 

en ouder 

heb prostaatkanker gehad 

◼ 70 jaar 

en ouder 

het speelt geen rol 

◼ 70 jaar 

en ouder 

hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik niet weet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van alle 

adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ 70 jaar Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 
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en ouder 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ 70 jaar 

en ouder 

ik weet dat niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ 70 jaar 

en ouder 

nog geen idee over. nvt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

nvt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Nvt 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ 70 jaar 

en ouder 

omdat ik het advies van de arts volg  

◼ 70 jaar 

en ouder 

Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ 70 jaar 

en ouder 

speelt nog niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

Te moeilijk 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet ik niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

weet niet 

◼ 70 jaar 

en ouder 

xxx 

◼ 70 jaar 

en ouder 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.4.4.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

geen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Geen enkel teken van 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Eénpersoons huishouden Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 
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(woon alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

maakt me niks uit 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid 

belangrijker is  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen 

worden 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Wil goed behandeld worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als ik maar geholpen wordt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geen bekendheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geen ervaring mee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geen iddee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geen idee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geen idee 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geen keuze 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geen mening 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Geen mening 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geen mening 

◼ Meerpersoons huishouden Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb het niet meegemaakt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heb prostaatkanker gehad 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het niet weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het speelt geen rol 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ben niet deskundig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ben niet ziek 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik dat dan ga beslissen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na 

het afwegen van alle adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de 

keus voor een ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan 

vertrouwen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik heb geen idee. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet weet wat je dan zou doen 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik weet dat niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar 

geholpen kan worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik weet ook niet persiz 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zal het echt niet weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Il er nog over na moet denken  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Niet gied over nagedacht  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nog geen idee over. nvt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nooit bij de huisarts komt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Nvt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nvt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nvt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik het niet weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Prive  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

speelt nog niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Te moeilijk 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 
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◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet het niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet ik niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Weet niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Weet niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

X 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

xxx 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

xxxxxxxxxxxxxxx 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

MOET je ervaren  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van 

doen heb. 

2.4.4.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Geen enkel teken van 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

geen ervaring mee 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

geen mening 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Heb het niet meegemaakt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik heb geen idee. 
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan 

worden 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik weet ook niet persiz 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zal het echt niet weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Niet gied over nagedacht  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

nooit bij de huisarts komt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

nvt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Nvt 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik ben niet ziek 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

MOET je ervaren  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

nvt 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Prive  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

weet ik niet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

X 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

als ik maar geholpen wordt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

geen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Geen bekendheid 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

geen iddee 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 348 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Geen idee 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Geen idee 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Geen keuze 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

geen mening 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Geen mening 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

heb prostaatkanker gehad 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het niet weet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

het speelt geen rol 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik niet weet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik ben niet deskundig 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik dat dan ga beslissen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van 

alle adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ Niet werkend ik heb hier nooit mee te maken gehad 
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(0 t/m 11 uur) 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

ik weet dat niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Il er nog over na moet denken  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

maakt me niks uit 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

nog geen idee over. nvt 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

omdat ik het niet weet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

speelt nog niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Te moeilijk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Niet werkend weet het niet 
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(0 t/m 11 uur) 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

weet niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Weet niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

weet niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Weet niet 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

Wil goed behandeld worden 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

xxx 

◼ Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.4.4.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag Geen bekendheid 

◼ Laag geen ervaring mee 

◼ Laag geen iddee 

◼ Laag Geen idee 

◼ Laag Geen idee 

◼ Laag Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Laag heb prostaatkanker gehad 

◼ Laag het speelt geen rol 

◼ Laag hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Laag Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Laag Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Laag Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ Laag Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Laag ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ Laag ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ Laag ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Laag ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ Laag ik weet dat niet 

◼ Laag ik zal het echt niet weten 

◼ Laag Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Laag maakt me niks uit 

◼ Laag MOET je ervaren  

◼ Laag nooit bij de huisarts komt 

◼ Laag Nvt 

◼ Laag nvt 

◼ Laag omdat dat ik er niets van doen e hebben 
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◼ Laag omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Laag omdat ik het niet weet 

◼ Laag Te moeilijk 

◼ Laag Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Laag weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ Laag weet ik niet 

◼ Laag Weet niet 

◼ Laag weet niet 

◼ Laag Wil goed behandeld worden 

◼ Laag xxxxxxxxxxxxxxx 

◼ Midden . 

◼ Midden als ik maar geholpen wordt 

◼ Midden geen 

◼ Midden Geen enkel teken van 

◼ Midden Geen keuze 

◼ Midden geen mening 

◼ Midden Heb het niet meegemaakt 

◼ Midden het niet weet 

◼ Midden ik niet weet 

◼ Midden ik ben niet deskundig 

◼ Midden Ik ben niet ziek 

◼ Midden ik dat dan ga beslissen 

◼ Midden Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Midden ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Midden ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ Midden ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan worden 

◼ Midden ik weet ook niet persiz 

◼ Midden Il er nog over na moet denken  

◼ Midden je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Midden Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ Midden Niet gied over nagedacht  

◼ Midden nog geen idee over. nvt 

◼ Midden omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ Midden Prive  

◼ Midden Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ Midden weet het niet 

◼ Midden weet niet 

◼ Midden Weet niet 

◼ Midden X 

◼ Midden xxx 

◼ Hoog Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Hoog geen mening 

◼ Hoog Geen mening 

◼ Hoog Ik ben niet bekend op dit gebied 
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◼ Hoog ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van alle 

adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een ziekenhuis/behandelcentrum 

maken. 

◼ Hoog Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Hoog ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Hoog Ik heb geen idee. 

◼ Hoog ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ Hoog Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Hoog Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Hoog Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Hoog ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Hoog Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ Hoog nvt 

◼ Hoog omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ Hoog Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ Hoog Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Hoog speelt nog niet 

2.4.4.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

Geen keuze 

◼ Noord-

Nederland 

geen mening 

◼ Noord-

Nederland 

Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Noord-

Nederland 

hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Noord-

Nederland 

ik dat dan ga beslissen 

◼ Noord-

Nederland 

Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Noord-

Nederland 

Il er nog over na moet denken  

◼ Noord-

Nederland 

Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Noord-

Nederland 

MOET je ervaren  

◼ Noord-

Nederland 

Prive  

◼ Noord-

Nederland 

xxx 

◼ Oost-

Nederland 

. 

◼ Oost-

Nederland 

Geen idee 
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◼ Oost-

Nederland 

Geen mening 

◼ Oost-

Nederland 

ik niet weet 

◼ Oost-

Nederland 

Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Oost-

Nederland 

Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Oost-

Nederland 

ik weet ook niet persiz 

◼ Oost-

Nederland 

omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ Oost-

Nederland 

omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Oost-

Nederland 

Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Oost-

Nederland 

X 

◼ Zuid-

Nederland 

als ik maar geholpen wordt 

◼ Zuid-

Nederland 

Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

geen ervaring mee 

◼ Zuid-

Nederland 

het niet weet 

◼ Zuid-

Nederland 

het speelt geen rol 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ben niet deskundig 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Zuid-

Nederland 

ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Zuid-

Nederland 

Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik heb geen idee. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik mijn huisarts niet genoeg ken 
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◼ Zuid-

Nederland 

Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zal het echt niet weten 

◼ Zuid-

Nederland 

maakt me niks uit 

◼ Zuid-

Nederland 

nog geen idee over. nvt 

◼ Zuid-

Nederland 

nvt 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat ik het niet weet 

◼ Zuid-

Nederland 

Te moeilijk 

◼ Zuid-

Nederland 

Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Zuid-

Nederland 

weet het niet 

◼ Zuid-

Nederland 

Weet niet 

◼ Zuid-

Nederland 

Weet niet 

◼ Zuid-

Nederland 

Wil goed behandeld worden 

◼ West-

Nederland 

geen 

◼ West-

Nederland 

Geen bekendheid 

◼ West-

Nederland 

Geen enkel teken van 

◼ West-

Nederland 

geen iddee 

◼ West-

Nederland 

Geen idee 

◼ West-

Nederland 

geen mening 

◼ West-

Nederland 

Heb het niet meegemaakt 

◼ West-

Nederland 

heb prostaatkanker gehad 

◼ West-

Nederland 

Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ West-

Nederland 

Ik ben niet ziek 

◼ West-

Nederland 

ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van 

alle adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een 
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ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ West-

Nederland 

Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ West-

Nederland 

ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ West-

Nederland 

ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ West-

Nederland 

ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ West-

Nederland 

ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ West-

Nederland 

Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ West-

Nederland 

ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ West-

Nederland 

ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ West-

Nederland 

ik weet dat niet 

◼ West-

Nederland 

ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan 

worden 

◼ West-

Nederland 

je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ West-

Nederland 

Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ West-

Nederland 

Niet gied over nagedacht  

◼ West-

Nederland 

nooit bij de huisarts komt 

◼ West-

Nederland 

Nvt 

◼ West-

Nederland 

nvt 

◼ West-

Nederland 

omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ West-

Nederland 

omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ West-

Nederland 

Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ West-

Nederland 

speelt nog niet 

◼ West-

Nederland 

Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ West-

Nederland 

weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ West- weet ik niet 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

weet niet 

◼ West-

Nederland 

weet niet 

◼ West-

Nederland 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.4.4.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe Geen keuze 

◼ Drenthe Prive  

◼ Drenthe xxx 

◼ Flevoland . 

◼ Flevoland Geen mening 

◼ Flevoland Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Friesland Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Friesland hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Friesland ik dat dan ga beslissen 

◼ Friesland Il er nog over na moet denken  

◼ Friesland MOET je ervaren  

◼ Gelderland ik niet weet 

◼ Gelderland Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Gelderland ik weet ook niet persiz 

◼ Gelderland omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ Groningen geen mening 

◼ Groningen Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Groningen Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Limburg het niet weet 

◼ Limburg het speelt geen rol 

◼ Limburg Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Limburg ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Limburg ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Limburg maakt me niks uit 

◼ Limburg Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Limburg weet het niet 

◼ Limburg Weet niet 

◼ Limburg Weet niet 

◼ Noord-

Brabant 

als ik maar geholpen wordt 

◼ Noord-

Brabant 

geen ervaring mee 

◼ Noord-

Brabant 

ik ben niet deskundig 

◼ Noord-

Brabant 

Ik dit nog niet heb mee gemaakt 
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◼ Noord-

Brabant 

ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Noord-

Brabant 

Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Noord-

Brabant 

Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Noord-

Brabant 

ik zal het echt niet weten 

◼ Noord-

Brabant 

nog geen idee over. nvt 

◼ Noord-

Brabant 

nvt 

◼ Noord-

Brabant 

omdat ik het niet weet 

◼ Noord-

Brabant 

Wil goed behandeld worden 

◼ Noord-

Holland 

geen 

◼ Noord-

Holland 

geen iddee 

◼ Noord-

Holland 

Heb het niet meegemaakt 

◼ Noord-

Holland 

Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ Noord-

Holland 

ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ Noord-

Holland 

ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 

◼ Noord-

Holland 

Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  

◼ Noord-

Holland 

ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ Noord-

Holland 

je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Noord-

Holland 

Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker is  

◼ Noord-

Holland 

omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ Noord-

Holland 

Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ Noord-

Holland 

weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ Overijssel Geen idee 

◼ Overijssel Ik niet in die situatie verkeer. 
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◼ Overijssel omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Overijssel X 

◼ Utrecht Geen idee 

◼ Utrecht Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ Utrecht ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen kan 

worden 

◼ Utrecht nooit bij de huisarts komt 

◼ Utrecht nvt 

◼ Zeeland Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Zeeland Ik heb geen idee. 

◼ Zeeland Te moeilijk 

◼ Zuid-

Holland 

Geen bekendheid 

◼ Zuid-

Holland 

Geen enkel teken van 

◼ Zuid-

Holland 

geen mening 

◼ Zuid-

Holland 

heb prostaatkanker gehad 

◼ Zuid-

Holland 

Ik ben niet ziek 

◼ Zuid-

Holland 

ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen van 

alle adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ Zuid-

Holland 

ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ Zuid-

Holland 

ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Zuid-

Holland 

ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ Zuid-

Holland 

ik weet dat niet 

◼ Zuid-

Holland 

Niet gied over nagedacht  

◼ Zuid-

Holland 

Nvt 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ Zuid-

Holland 

speelt nog niet 

◼ Zuid-

Holland 

Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ Zuid-

Holland 

weet ik niet 

◼ Zuid- weet niet 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

weet niet 

◼ Zuid-

Holland 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.4.4.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland . 

◼ Nederland als ik maar geholpen wordt 

◼ Nederland Blijf bij vaste ziekenhuis 

◼ Nederland geen 

◼ Nederland Geen bekendheid 

◼ Nederland Geen enkel teken van 

◼ Nederland geen ervaring mee 

◼ Nederland geen iddee 

◼ Nederland Geen idee 

◼ Nederland Geen idee 

◼ Nederland Geen keuze 

◼ Nederland geen mening 

◼ Nederland geen mening 

◼ Nederland Heb er gelukkig nog geen ervaring mee 

◼ Nederland Heb het niet meegemaakt 

◼ Nederland heb prostaatkanker gehad 

◼ Nederland het niet weet 

◼ Nederland het speelt geen rol 

◼ Nederland hier over is niet nagedacht nog geen probleem gehad 

◼ Nederland ik niet weet 

◼ Nederland ik ben niet deskundig 

◼ Nederland ik dat dan ga beslissen 

◼ Nederland ik de gegeven keuzemogelijkheden veel te zwart/wit vind. Uiteindelijk zou ik, na het afwegen 

van alle adviezen van huisarts, familie, kennissen en vrienden, zelf de keus voor een 

ziekenhuis/behandelcentrum maken. 

◼ Nederland Ik dit een moeilijke vraag vind waar eerst over zou moeten nadenken. 

◼ Nederland ik dit niet goed kan inschatten daar ik niet zo vaak met mijn reguliere huisarts van doen heb. 

◼ Nederland Ik dit nog niet heb mee gemaakt 

◼ Nederland Ik ga er van uit dat de huisarts het beste met mij voor heeft 

◼ Nederland Ik graag zelf de beslissing neem op grond van wat ik weet of te weten kom 

◼ Nederland Ik heb alle vertrouwen in mijn huisarts en kan goed met haar overleggen 

◼ Nederland ik heb er geen ervaring mee en weet ook niet of mijn huisarts ervaring heeft.  

◼ Nederland Ik heb er geen ervaring mee. 

◼ Nederland ik heb geen idee! ga er van uit het advies huisarts goed is en ik dat ook kan vertrouwen. 

◼ Nederland Ik heb geen idee. 

◼ Nederland ik heb hier nooit mee te maken gehad 

◼ Nederland ik kan mij dit niet voorstellen , maar ik vertrouw dan de mening van de huisarts 

◼ Nederland ik mij eerst wil oriënteren op de mogelijkheden 
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◼ Nederland Ik mijn huisarts niet genoeg ken 

◼ Nederland Ik niet in die situatie verkeer. 

◼ Nederland Ik niet op de hoogte ben van de ziekte 

◼ Nederland ik niet weet in hoeverre mijn huisarts hierover advies kan geven 

◼ Nederland ik niet weet wat je dan zou doen 

◼ Nederland ik niet weet welk belang en kennis de huisarts daar eventueel in heeft 

◼ Nederland ik weet dat niet 

◼ Nederland ik weet niet hoe belangrijk ik dit vind, alle behandelcentra vind ik goed als ik maar geholpen 

kan worden 

◼ Nederland ik zal het echt niet weten 

◼ Nederland Il er nog over na moet denken  

◼ Nederland je kan niet kiezen de verzekering bepaalt het 

◼ Nederland Kan zo niet bedenken wat de huisarts er kan toevoegen 

◼ Nederland maakt me niks uit 

◼ Nederland Mag er van uitgaan dat huisarts wel wat weer maar ervaringen? Denk dat snelheid belangrijker 

is  

◼ Nederland MOET je ervaren  

◼ Nederland Niet gied over nagedacht  

◼ Nederland nog geen idee over. nvt 

◼ Nederland nooit bij de huisarts komt 

◼ Nederland nvt 

◼ Nederland nvt 

◼ Nederland Nvt 

◼ Nederland omdat dat ik er niets van doen e hebben 

◼ Nederland omdat ik er (nog) niet aan toe ben! 

◼ Nederland omdat ik hem compleet vertrouw 

◼ Nederland omdat ik het advies van de arts volg  

◼ Nederland omdat ik het niet weet 

◼ Nederland Prive  

◼ Nederland Prostaatkanker hebben alle oude heren maar weinigen moeten er aan geholpen worden 

◼ Nederland Speelt grote maar niet doorslaggevend  

◼ Nederland speelt nog niet 

◼ Nederland Te moeilijk 

◼ Nederland Tja, als via andere expertise een ander advies komt overweeg ik dat sterk 

◼ Nederland Vind dit geen onderwerp om over te praten sorry. 

◼ Nederland weet het niet 

◼ Nederland weet het niet ik zoek gode behandeling 

◼ Nederland weet ik niet 

◼ Nederland weet niet 

◼ Nederland Weet niet 

◼ Nederland Weet niet 

◼ Nederland weet niet 

◼ Nederland Wil goed behandeld worden 

◼ Nederland X 
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◼ Nederland xxx 

◼ Nederland xxxxxxxxxxxxxxx 

◼ Indonesië Ik ben niet bekend op dit gebied 

◼ Aziatisch land 

(excl. Indonesië) 

Geen mening 

◼ Aziatisch land 

(excl. Indonesië) 

ik weet ook niet persiz 

◼ Overig Ik ben niet ziek 

◼ Overig Ik niet weet of mijn huisarts voldoende ervaring heeft op dit gebied  
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2.5  Stel dat u voor de behandeling van prostaatkanker gedurende een periode van 6 

maanden meerdere keren naar het ziekenhuis/behandelcentrum moet.  

Hoe lang wilt u maximaal onderweg zijn om voor een prostaatkankerbehandeling naar 

een ziekenhuis/behandelcentrum te gaan? 

2.5.1. Langer dan 3 uur, namelijk [_] uur 

◼ 10 

◼ 100 

◼ 24 

◼ 24 

◼ 3,5 

◼ 30 

◼ 4 

◼ 4 

◼ 5 

◼ 5 

◼ 5 

◼ 5 

◼ 6 
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2.6  Stel dat u voor de behandeling van prostaatkanker gedurende een periode van 6 

maanden meerdere keren naar het ziekenhuis/behandelcentrum moet.  

Hoe lang wilt u maximaal onderweg zijn om voor een prostaatkankerbehandeling naar 

een ziekenhuis/behandelcentrum te gaan? 

2.6.1. Langer dan 3 uur, namelijk [_] uur 

2.6.1.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 jaar 10 

◼ 50-59 jaar 4 

◼ 50-59 jaar 5 

◼ 50-59 jaar 5 

◼ 60-64 jaar 24 

◼ 60-64 jaar 3,5 

◼ 60-64 jaar 6 

◼ 65-69 jaar 30 

◼ 65-69 jaar 4 

◼ 65-69 jaar 5 

◼ 70 jaar en ouder 100 

◼ 70 jaar en ouder 24 

◼ 70 jaar en ouder 5 

2.6.1.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 100 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 24 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 24 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 3,5 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 30 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 4 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 4 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 5 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 5 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 6 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 5 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar 10 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar 5 

2.6.1.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur of meer) 24 

◼ Full-time (35 uur of meer) 3,5 

◼ Full-time (35 uur of meer) 5 

◼ Part-time (12 t/m 34 uur) 4 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 10 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 100 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 24 
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◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 30 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 4 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 5 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 5 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 5 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 6 

2.6.1.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag 24 

◼ Midden 10 

◼ Midden 100 

◼ Midden 24 

◼ Midden 3,5 

◼ Midden 4 

◼ Midden 4 

◼ Midden 5 

◼ Midden 5 

◼ Midden 5 

◼ Midden 6 

◼ Hoog 30 

◼ Hoog 5 

2.6.1.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-Nederland 24 

◼ Noord-Nederland 4 

◼ Noord-Nederland 4 

◼ Oost-Nederland 5 

◼ Zuid-Nederland 100 

◼ Zuid-Nederland 5 

◼ Zuid-Nederland 5 

◼ Zuid-Nederland 6 

◼ West-Nederland 10 

◼ West-Nederland 24 

◼ West-Nederland 3,5 

◼ West-Nederland 30 

◼ West-Nederland 5 

2.6.1.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe 24 

◼ Drenthe 4 

◼ Friesland 4 

◼ Gelderland 5 

◼ Limburg 6 

◼ Noord-Brabant 100 

◼ Noord-Brabant 5 
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◼ Noord-Brabant 5 

◼ Noord-Holland 10 

◼ Noord-Holland 24 

◼ Noord-Holland 3,5 

◼ Noord-Holland 30 

◼ Noord-Holland 5 

2.6.1.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland 10 

◼ Nederland 100 

◼ Nederland 24 

◼ Nederland 24 

◼ Nederland 3,5 

◼ Nederland 30 

◼ Nederland 4 

◼ Nederland 4 

◼ Nederland 5 

◼ Nederland 5 

◼ Nederland 5 

◼ Nederland 5 

◼ Nederland 6 
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2.7  Stelt u zich voor dat u twijfel heeft bij de diagnose van het behandelcentrum dat bij u 

prostaatkanker heeft geconstateerd. Zou u dan een second opinion aanvragen bij een 

ander behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

2.7.1. Ja, zeker wel, omdat 

 

◼  voor de zekerheid 

◼ . 

◼ 2 meer weten dan 1 

◼ 2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ 2 weten er meer dan een 

◼ 2 weten meer als 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1. 

◼ 2 weten meer dan een 

◼ 2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen commercieler dan goed 

is voor de patienten 

◼ Absolute, zekerheid  

◼ Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Als ik het niet zeker weet 

◼ als ik twijfel dit altijd doe 

◼ als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een geruststellend 

gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Als je twijfelt altijd second opion 

◼ Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ altijd bij twijfel een second opinion 

◼ altijd goed een second opinie 

◼ Altijd het zekere  

◼ altijd voor zekerheid kiezen 

◼ andere visie 

◼ Anders blijf ik piekeren 

◼ Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Baat het niet schaat het Niet 
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◼ Belangrijk 

◼ Belangrijk  

◼ beter 

◼ Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Bij gerede twijfel zeker 

◼ Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ bij twijfel altijd second opinion  

◼ bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Dat altijd verstandig is 

◼ Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ dat is toch logisch 

◼ dat je twijfel weg kan nemen 

◼ dat kan nooit geen kwaad 

◼ dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ dat nodig is 

◼ dat nooit geen kwaad kan 

◼ Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ De behandeling anders kan zijn 

◼ De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in één ochtend 

vond wat mij mankeerde.. 

◼ de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ De twijfel wegnemen 

◼ De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ de twijfel moet weg 

◼ de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Deze mogelijkheid aanwezig is 
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◼ Dichterbij 

◼ Die mogelijkheid bestaat 

◼ die wellicht beter is 

◼ dit altijd goed is om te doen 

◼ dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Dit een ernstige aandoening is 

◼ Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet overtuigend 

voorgelicht. 

◼ Dit zal ik altijd doen. 

◼ dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Dokters ook veel fouten maken 

◼ dubbele controle voor gerust stelling 

◼ EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Een second opinion is altijd goed 

◼ een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen zijn. 

◼ er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar mijn vader is er 

aan overleden 

◼ er kan altijd een andere mening zijn 

◼ er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt horen. 

◼ er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ er worden teveel fouten gemaakt 

◼ er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn huisarts, hij zal niet 

als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ gaat om mijn lichaam 

◼ gaat toch om mij 

◼ geeft zekerheid. 

◼ geen zaak voor twijfel 
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◼ Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de zekerheid nog 

een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Gezondheid voor alles 

◼ Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen genezing in de weg 

staan) 

◼ Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ het belang groot is 

◼ het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Het geen kleine ingreep is 

◼ het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de juiste diagnose. 

◼ Het is geen lichte diagnose  

◼ Het is mijn lijf 

◼ Het is ook een commerciële zaak 

◼ Het is van levensbelang. 

◼ Het je goed recht is 

◼ het mijn gezondheid is 

◼ het mijn lichaam is  

◼ Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke verhandeling 

◼ Het om leven en dood kan gaan 

◼ het om mijn gezondheid gaat. 

◼ het om mijn leven gaat 

◼ het om mijn leven gaat 

◼ Het vaak nodig blijkt 

◼ het van levensbelang kan zijn  

◼ Het wel iets is voor een second opinion 

◼ het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ het wellicht anders kan. 

◼ het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Hoop 

◼ Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Iedereen fouten kan maken 

◼ iedereen kan fouten maken 
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◼ Iedereen vergist zich wel eens  

◼ iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Ik wil zekerheid. 

◼ Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog wel opmerken dat 

het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ ik de juiste info wil hebben 

◼ Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Ik eea zeker wil weten 

◼ Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ ik graag zekerheid wil 

◼ Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er nog wel eens 

heel anders naar kijken. 

◼ Ik het beste wil hebben 

◼ Ik het dan zeker weet  

◼ Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ ik het wel zeker wil weten 

◼ ik het zeker wil weten  

◼ ik het zeker wil weten 

◼ Ik het zeker wil weten 

◼ ik het zeker wil weten 

◼ ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. (en die 

behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Ik het zeker zou willen weten 

◼ ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 
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◼ Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ ik risico wil uitsluiten 

◼ ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Ik van de twijfel af wil 

◼ Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik daarna zal 

kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden dat is. 

◼ ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ ik wel zekerheid wil 

◼ ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Ik wil niets uit sluiten 

◼ Ik wil wel zekerheid 

◼ Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een second opinion.  

◼ Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ ik zeker wil zijn. 

◼ ik zeker wil zijn. 

◼ Ik zekerheid wens 

◼ ik zekerheid wil 

◼ Ik zekerheid wil  

◼ ik zekerheid wil 

◼ ik zekerheid wil 

◼ ik zekerheid wil 

◼ Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ ik zekerheid wil hebben 

◼ ik zekerheid wil hebben 

◼ ik zekerheid wil hebben 

◼ Ik zekerheid wil hebben 
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◼ Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Ik zekerheid wil hébben.  

◼ ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders second opinion 

aanvragen. 

◼ in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen twijfels hebben bij 

een behandeling 

◼ Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Is altijd goed een second opinion. 

◼ Is het operabel. 

◼ is nogal belangrijk 

◼ Is toch logisch 

◼ Ja misschien is het wel iets anders  

◼ ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ je altijd een second opinion moet vragen 

◼ je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Je toch zekerheid wil 

◼ je weet maar nooit 

◼ je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Je wilt het toch zeker weten 

◼ Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ kan geen kwaad 

◼ Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Logisch  

◼ meer informatie 

◼ men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Meten is weten  

◼ Mijn mening telt. 

◼ mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ neem geen risico in zo'n geval 

◼ Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ Niet alles zomaar geloven 

◼ Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ nvt 

◼ om alle twijfel weg te nemen 
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◼ Om de twijfel weg te memen 

◼ om het zeker te weten 

◼ om meer zekerheid 

◼ Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Om twijfel weg te nemen 

◼ om zeker tezijn 

◼ Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ omdat de behandeling zwaar is  

◼ omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Omdat een 2de opinie goed is 

◼ omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ omdat er mensen werken 

◼ Omdat er twijfel is. 

◼ omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel over het stadium 

zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een gespecialiseerd centrum dat zonodig 

gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt prostaatkanker vrij veel voor , dus weet een uroloog, die 

gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het beste is. 

◼ omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Omdat ik daar recht op heb 

◼ Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen nemen 

◼ Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 

◼ omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ omdat ik het zeker wil weten 

◼ omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ overgelegt klacht of recepte 

◼ Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ prostaat in de familie zit 

◼ second opinions kunnen helpen 

◼ te belangrijk 

◼ tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Twee meer weten dan 1 

◼ Twee meer weten dan een 
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◼ Twee meer weten dan één 

◼ twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een andere behandeling 

kiezen 

◼ twee weten er meer als een 

◼ twee weten meer als een 

◼ twee weten meer als een 

◼ Twee weten meer als een 

◼ Twee weten meer als een 

◼ Twee weten meer dan 1 

◼ twee weten meer dan 1 

◼ twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ Twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan één 

◼ Twee weten meer dan één. 

◼ twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ twijfel is een slechte emotie 

◼ twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ twijfel nooit goed is 

◼ twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Twijfel weghalen  

◼ Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Voor 100% diagnose 

◼ voor bevestiging 

◼ Voor de zekerheid  

◼ Voor de zekerheid 

◼ Voor de zekerheid  

◼ voor meer zekerheid 

◼ voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Waarom niet? 

◼ Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Wil er dan meer van weten 

◼ Wil graag zekerheid krijgen 

◼ wil het zeker weten 

◼ Wil het zeker wetren 
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◼ Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Wil zekerheden 

◼ Wil zekerheid hebben  

◼ ze kunnen het fout hebben 

◼ Zeer belangrijk  

◼ Zeker is zieker  

◼ Zeker weten is beter weten 

◼ Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ zekerheid 

◼ zekerheid 

◼ Zekerheid  

◼ zekerheid 

◼ Zekerheid 

◼ Zekerheid 

◼ Zekerheid 

◼ Zekerheid 

◼ Zekerheid 

◼ zekerheid boven alles 

◼ Zekerheid is belangrijk. 

◼ zekerheid voor alles 

◼ zekerheid voor alles 

◼ Zekerheid voor alles 

◼ Zekerheid voor alles  

◼ zekerheid voor alles 

◼ zekerheid voor alles 

◼ Zekerheid voor alles.  

◼ Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ zekerheid voor alles.. 

◼ Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter vervolgstappen 

nemen. 

2.7.2. Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

◼ , als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ 2 artsen weten meer dan een 

◼ 2 meer weten dan 1 

◼ 2 meer weten dan 1 

◼ 2 weten er meer dan een 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 

◼ 2 weten meer dan 1 
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◼ alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening horen. 

◼ als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een second opinion 

◼ als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de huisarts, zou ik 

waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er zekerheid 

gegeven wordt. 

◼ Altijd 'n second opinion 

◼ Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel bij effecten 

kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ belangrijk op juiste conclusie 

◼ Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ bevestiging van de diagnose wil 

◼ Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum ook hun mening 

te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ Bij twijfel wel 

◼ Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ Blijft altijd een probleem 

◼ dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men behandelen? 

◼ Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ door de outstane twijvel 

◼ een andere mening ook belangrijk is 

◼ een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ een second opinion altijd wel handig is. 
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◼ een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Een weet meer dan twee  

◼ Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Er klachten zijn 

◼ er misschien een foutje gemaakt is. 

◼ er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ er ook fouten gemaakt worden 

◼ er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ extra controle 

◼ fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Gezien de ziekte 

◼ hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Het letterlijk van levensbelang is 

◼ het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ het altijd goed is te vergelijken 

◼ Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Het gaat om MIJN lijf! 

◼ het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ het is belangrijk 

◼ Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ het mijn lichaam is 

◼ het nogal belangrijk is 

◼ Het nogal van levensbelang is 

◼ het om leven en dood gaat. 

◼ Het om mijn leven gaat. 

◼ Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Het toch om je leven gaat 

◼ Het toch om je leven gaat 

◼ Het van groot belang kan zijn 

◼ Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel heen moeten 

bijten. 

◼ Het zeker wil weten 

◼ Het zeker wil weten 

◼ het zekere voor het onzekere 

◼ Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Iedereen kan er naastzitten. 

◼ ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 
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◼ ik dan zekerheid heb 

◼ ik de twijfel wil wegnemen 

◼ ik er recht op heb bij twijfel  

◼ ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ ik goed wil zijn ingelicht 

◼ ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Ik het toch zeker wil weten 

◼ ik het zeker wil weten 

◼ ik het zeker wil weten 

◼ ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een behandeling kan 

denken 

◼ Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ ik toch zekerheid wil 

◼ Ik twijfel 

◼ ik twijfel 

◼ Ik twijfel niet echt. 

◼ ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ ik vertrouw niet iedereen 

◼ Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na de operatie 

◼ ik wel 100% zekerheid wil 

◼ ik wel zekerheid wil 

◼ Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Ik wil wel zeker zijn 

◼ ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ ik zekerheid wil 

◼ ik zekerheid wil 

◼ Ik zekerheid wil 

◼ Ik zekerheid wil 

◼ ik zekerheid wil 

◼ ik zekerheid wil hebben 

◼ ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Ik zekerheid wil. 

◼ Ik zekerheid zou willenp 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 379 

◼ Ik zekerheil wil 

◼ ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ informeren kan gwen kwaad 

◼ is altijd beter 

◼ Is gewoon belangrijk  

◼ ivm twijfel 

◼ ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ je het toch zekler wil weten 

◼ Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Je zekerheid wilt 

◼ Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Kan geen kwaad 

◼ Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ lijkt mij wel zinvol 

◼ logisch als je twijfelt 

◼ maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Meer info 

◼ Meer vertrouwen 

◼ meer zekerheid krijgen 

◼ Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ n 

◼ na overleg met huisarts 

◼ Na overleg met huisarts 

◼ Niets is zeker 

◼ Om alles uit te sluiten 

◼ om meer zekerheid te krijgen 

◼ Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ om zeker te zijn van de diagnose 

◼ omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker wil weten  
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◼ omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een ander licht op de 

situatie kan geven 

◼ Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ omdat ik twijfel 

◼ Omdat ik twijfel heb 

◼ Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ omdat je het beste ervan hoopt 

◼ omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Omdat twee meer weten dan een.  

◼ onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de eerste diagnose 

gebaseerd is 

◼ Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Second opinion is goed 

◼ te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Twee meer weten 

◼ twee meer weten dan 1 

◼ Twee meer weten dan een 

◼ twee meer weten dan een 

◼ Twee weten er meer als een 

◼ twee weten meer als een 

◼ Twee weten meer dan een  

◼ Twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ Twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een 

◼ twee weten meer dan een! 

◼ Twee weten meer dan een. 

◼ Twee weten meer dan een. 

◼ twee weten meer dan één. 

◼ twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de keuze van het 

behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Twijfel moet worden weggenomen 

◼ twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar waarschijnlijk twijfel 

ik niet. 

◼ uitsluiten van foutieve diagnose 
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◼ voor alle zekerheid 

◼ voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ voor zekerheid 

◼ Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ wil het dan ook echt zeker weten 

◼ wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ X 

◼ Zeker is zeker 

◼ Zekerheid 

◼ zekerheid 

◼ Zekerheid is belangrijk  

◼ Zekerheid niet onbelangrijk is. 

◼ zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ zekerheid wil 

2.7.3. Nee, waarschijnlijk niet, omdat 

 

◼  ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ ? 

◼ Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk ik niet verder 

◼ als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ alweer:vertrouwen 

◼ Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Dat is struisvogelpolitiek 

◼ De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Diagnose is gesteld 

◼ dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Dit het beste ziekenhuis is 

◼ dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 
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◼ Ga uit van de deskundigheid  

◼ geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Heb vertrouwen  

◼ Heb vertrouwen  

◼ Heb wel vertrouwen 

◼ heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling misschien. 

◼ het duidelijk is. 

◼ het goed te constateren is 

◼ Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ het neen goed advies zal zijn 

◼ Het toch goed wordt onderzocht  

◼ het toch niet anders is 

◼ ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ ik dat nie nodig vindt 

◼ ik dat teveel gedoe vind 

◼ Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ ik de diagnose wel vertrouw 

◼ ik de dokter geloof 

◼ Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ Ik er wel op vertrouw 

◼ Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair onderzoek, enz) een 

juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet voor de hand 
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liggend. 

◼ ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ ik het wel vertrouw 

◼ ik het zelf ook niet weet 

◼ Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Ik niet zo snel twijfel 

◼ ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

◼ Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ ik vertrouw het wel 

◼ ik vertrouw mijn doktor 

◼ ik vertrouw op de specialist 

◼ Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ ik vertrouw op de diagnose 

◼ Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik een second 

opinion overwegen 
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◼ je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele behandeling 

◼ Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ keg me erbij neer 

◼ kundig zat 

◼ LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest en alles is 

verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar toe gaan. 

◼ niet nodig 

◼ nvt 

◼ ol n noet twokfel  

◼ OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog gecombineerd 

met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische specialisten. 

◼ Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ van deskundiheid redeneer 

◼ Vertriow op uutkomst 

◼ vertrouw derop 

◼ vertrouw het wel 

◼ Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 
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◼ vertrouwen 

◼ Vertrouwen 

◼ waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ want de foto maakt het uit 

◼ Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ weet niet 

◼ X 

◼ ze het daar wel weten 

◼ ze het wel zeker weten 

◼ ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

◼ zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ zij zijn de deskundige 

2.7.4. Nee, zeker niet, omdat 

 

◼ bewijs zal er zijn 

◼ De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Feit is feit 

◼ goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier tegen de patient 

zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ hoe langer wachten niet goed is 

◼ ik dat wel geloof 

◼ ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die onderzoeken wil maar zo snel 

mogelijk een behandeling. 

◼ ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ ik in de arten geloof 

◼ ik laat mij toch niet behandelen 

◼ ik niet twijfel over de diagnose 

◼ ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ ik twijfel niet 

◼ Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Ik vertrouw de arts. 

◼ Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Ik vertrouw de eerst 

◼ ik vertrouw het behandel centrum 
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◼ Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou hooguit het 

oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ ik ze vertrouw 

◼ is niet nodig 

◼ ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Niet nodig 

◼ omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg onderzoek. 

◼ Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die wordt niet zomaar uit 

de losse pols gesteld. 

◼ reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ Tijd is ......................! 

◼ vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ vv 

◼ Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ weet ik niet 

◼ Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit gebied. 

◼ Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ Ze zijn experts, vandaar 

◼ zeker niet 
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2.8  Stelt u zich voor dat u twijfel heeft bij de diagnose van het behandelcentrum dat bij u 

prostaatkanker heeft geconstateerd. Zou u dan een second opinion aanvragen bij een 

ander behandelcentrum voor prostaatkanker? Licht uw antwoord alstublieft toe.  

2.8.1. Ja, zeker wel, omdat 

 

2.8.1.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 

jaar 

. 

◼ 50-59 

jaar 

2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ 50-59 

jaar 

2 weten er meer dan een 

◼ 50-59 

jaar 

2 weten meer dan 1. 

◼ 50-59 

jaar 

2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen 

commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ 50-59 

jaar 

Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ 50-59 

jaar 

Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ 50-59 

jaar 

Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ 50-59 

jaar 

Als je twijfelt altijd second opion 

◼ 50-59 

jaar 

Altijd het zekere  

◼ 50-59 

jaar 

Anders zou ik niet twijfelen 

◼ 50-59 

jaar 

Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ 50-59 

jaar 

Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ 50-59 

jaar 

Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ 50-59 

jaar 

bij twijfel altijd second opinion  

◼ 50-59 

jaar 

Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ 50-59 

jaar 

Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ 50-59 

jaar 

Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ 50-59 

jaar 

breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 
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◼ 50-59 

jaar 

Dat altijd goed is om te doen. 

◼ 50-59 

jaar 

Dat altijd verstandig is 

◼ 50-59 

jaar 

Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ 50-59 

jaar 

Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ 50-59 

jaar 

dat is toch logisch 

◼ 50-59 

jaar 

dat kan nooit geen kwaad 

◼ 50-59 

jaar 

Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ 50-59 

jaar 

De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ 50-59 

jaar 

Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ 50-59 

jaar 

Die mogelijkheid bestaat 

◼ 50-59 

jaar 

dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ 50-59 

jaar 

Dit een ernstige aandoening is 

◼ 50-59 

jaar 

Dokters ook veel fouten maken 

◼ 50-59 

jaar 

een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ 50-59 

jaar 

een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ 50-59 

jaar 

Een second opinion is altijd goed 

◼ 50-59 

jaar 

er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ 50-59 

jaar 

gaat toch om mij 

◼ 50-59 

jaar 

Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de 

zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ 50-59 

jaar 

Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ 50-59 

jaar 

Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ 50-59 

jaar 

het belang groot is 

◼ 50-59 

jaar 

het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 
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◼ 50-59 

jaar 

Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ 50-59 

jaar 

Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ 50-59 

jaar 

Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ 50-59 

jaar 

het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ 50-59 

jaar 

Het is mijn lijf 

◼ 50-59 

jaar 

Het je goed recht is 

◼ 50-59 

jaar 

Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke verhandeling 

◼ 50-59 

jaar 

het van levensbelang kan zijn  

◼ 50-59 

jaar 

het wellicht anders kan. 

◼ 50-59 

jaar 

ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ 50-59 

jaar 

ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ 50-59 

jaar 

Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ 50-59 

jaar 

Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ 50-59 

jaar 

ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ 50-59 

jaar 

ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ 50-59 

jaar 

Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ 50-59 

jaar 

Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ 50-59 

jaar 

ik het zeker wil weten  

◼ 50-59 

jaar 

Ik het zeker wil weten 

◼ 50-59 

jaar 

ik het zeker wil weten 

◼ 50-59 

jaar 

ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 
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◼ 50-59 

jaar 

ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ 50-59 

jaar 

Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden dat is. 

◼ 50-59 

jaar 

Ik wil wel zekerheid 

◼ 50-59 

jaar 

ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ 50-59 

jaar 

Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ 50-59 

jaar 

ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ 50-59 

jaar 

ik zekerheid wil 

◼ 50-59 

jaar 

ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ 50-59 

jaar 

is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ 50-59 

jaar 

Is altijd goed een second opinion. 

◼ 50-59 

jaar 

Ja misschien is het wel iets anders  

◼ 50-59 

jaar 

ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ 50-59 

jaar 

je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ 50-59 

jaar 

je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ 50-59 

jaar 

Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ 50-59 

jaar 

Logisch  

◼ 50-59 

jaar 

Meten is weten  

◼ 50-59 

jaar 

om alle twijfel weg te nemen 

◼ 50-59 

jaar 

om het zeker te weten 

◼ 50-59 

jaar 

Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ 50-59 

jaar 

omdat de behandeling zwaar is  

◼ 50-59 

jaar 

omdat er mensen werken 

◼ 50-59 

jaar 

Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 
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◼ 50-59 

jaar 

omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ 50-59 

jaar 

Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ 50-59 

jaar 

omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ 50-59 

jaar 

Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ 50-59 

jaar 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ 50-59 

jaar 

Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ 50-59 

jaar 

overgelegt klacht of recepte 

◼ 50-59 

jaar 

second opinions kunnen helpen 

◼ 50-59 

jaar 

Twee meer weten dan één 

◼ 50-59 

jaar 

twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een andere 

behandeling kiezen 

◼ 50-59 

jaar 

Twee weten meer als een 

◼ 50-59 

jaar 

Twee weten meer dan 1 

◼ 50-59 

jaar 

twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ 50-59 

jaar 

twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ 50-59 

jaar 

twijfel is een slechte emotie 

◼ 50-59 

jaar 

twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ 50-59 

jaar 

wil het zeker weten 

◼ 50-59 

jaar 

Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ 50-59 

jaar 

ze kunnen het fout hebben 

◼ 50-59 

jaar 

Zekerheid 

◼ 50-59 

jaar 

Zekerheid  

◼ 50-59 

jaar 

zekerheid 

◼ 50-59 

jaar 

Zekerheid voor alles  
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◼ 50-59 

jaar 

Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

◼ 60-64 

jaar 

Als ik het niet zeker weet 

◼ 60-64 

jaar 

als ik twijfel dit altijd doe 

◼ 60-64 

jaar 

als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ 60-64 

jaar 

Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ 60-64 

jaar 

Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ 60-64 

jaar 

altijd bij twijfel een second opinion 

◼ 60-64 

jaar 

Belangrijk 

◼ 60-64 

jaar 

Bij gerede twijfel zeker 

◼ 60-64 

jaar 

dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ 60-64 

jaar 

dat nooit geen kwaad kan 

◼ 60-64 

jaar 

de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ 60-64 

jaar 

Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ 60-64 

jaar 

dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ 60-64 

jaar 

EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ 60-64 

jaar 

een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ 60-64 

jaar 

Een second opinion altijd verstandig is  

◼ 60-64 

jaar 

er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ 60-64 

jaar 

Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ 60-64 

jaar 

ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn huisarts, 

hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ 60-64 

jaar 

Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen genezing 

in de weg staan) 

◼ 60-64 

jaar 

Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ 60-64 

jaar 

Het geen kleine ingreep is 
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◼ 60-64 

jaar 

Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de juiste 

diagnose. 

◼ 60-64 

jaar 

Het is geen lichte diagnose  

◼ 60-64 

jaar 

het om mijn leven gaat 

◼ 60-64 

jaar 

Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ 60-64 

jaar 

Hoop 

◼ 60-64 

jaar 

Iedereen fouten kan maken 

◼ 60-64 

jaar 

iedereen kan fouten maken 

◼ 60-64 

jaar 

Iedereen vergist zich wel eens  

◼ 60-64 

jaar 

iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik dat van levensbelang vind. 

◼ 60-64 

jaar 

ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ 60-64 

jaar 

Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ 60-64 

jaar 

ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ 60-64 

jaar 

Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ 60-64 

jaar 

Ik het zeker zou willen weten 

◼ 60-64 

jaar 

ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ 60-64 

jaar 

Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ 60-64 

jaar 

ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ 60-64 

jaar 

Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ 60-64 

jaar 

ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ 60-64 

jaar 

ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ 60-64 

jaar 

ik zekerheid wil 

◼ 60-64 

jaar 

ik zekerheid wil 
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◼ 60-64 

jaar 

ik zekerheid wil hebben 

◼ 60-64 

jaar 

Je toch zekerheid wil 

◼ 60-64 

jaar 

Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ 60-64 

jaar 

kan geen kwaad 

◼ 60-64 

jaar 

meer informatie 

◼ 60-64 

jaar 

mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ 60-64 

jaar 

Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ 60-64 

jaar 

neem geen risico in zo'n geval 

◼ 60-64 

jaar 

Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ 60-64 

jaar 

Om de twijfel weg te memen 

◼ 60-64 

jaar 

Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat een 2de opinie goed is 

◼ 60-64 

jaar 

Omdat ik daar recht op heb 

◼ 60-64 

jaar 

te belangrijk 

◼ 60-64 

jaar 

Twee meer weten dan 1 

◼ 60-64 

jaar 

twee weten meer dan een 

◼ 60-64 

jaar 

twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ 60-64 

jaar 

Twijfel weghalen  

◼ 60-64 

jaar 

Voor 100% diagnose 

◼ 60-64 

jaar 

Waarom niet? 

◼ 60-64 

jaar 

Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ 60-64 

jaar 

Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ 60-64 

jaar 

Zeer belangrijk  
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◼ 60-64 

jaar 

Zekerheid 

◼ 60-64 

jaar 

zekerheid voor alles 

◼ 60-64 

jaar 

zekerheid voor alles 

◼ 60-64 

jaar 

Zekerheid voor alles 

◼ 60-64 

jaar 

zekerheid voor alles 

◼ 60-64 

jaar 

Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ 65-69 

jaar 

2 meer weten dan 1 

◼ 65-69 

jaar 

2 weten meer als 1 

◼ 65-69 

jaar 

2 weten meer dan 1 

◼ 65-69 

jaar 

Absolute, zekerheid  

◼ 65-69 

jaar 

Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ 65-69 

jaar 

als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ 65-69 

jaar 

Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ 65-69 

jaar 

áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ 65-69 

jaar 

altijd goed een second opinie 

◼ 65-69 

jaar 

bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ 65-69 

jaar 

bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ 65-69 

jaar 

Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ 65-69 

jaar 

De twijfel wegnemen 

◼ 65-69 

jaar 

Dichterbij 

◼ 65-69 

jaar 

Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ 65-69 

jaar 

een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ 65-69 

jaar 

Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 
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◼ 65-69 

jaar 

Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen zijn. 

◼ 65-69 

jaar 

er kan altijd een andere mening zijn 

◼ 65-69 

jaar 

er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt horen. 

◼ 65-69 

jaar 

er worden teveel fouten gemaakt 

◼ 65-69 

jaar 

ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ 65-69 

jaar 

Gezondheid voor alles 

◼ 65-69 

jaar 

het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ 65-69 

jaar 

Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ 65-69 

jaar 

het mijn lichaam is  

◼ 65-69 

jaar 

Het om leven en dood kan gaan 

◼ 65-69 

jaar 

het om mijn gezondheid gaat. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik wil zekerheid. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ 65-69 

jaar 

Ik het beste wil hebben 

◼ 65-69 

jaar 

ik het wel zeker wil weten 

◼ 65-69 

jaar 

ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 

◼ 65-69 

jaar 

Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ 65-69 

jaar 

ik risico wil uitsluiten 

◼ 65-69 

jaar 

Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ 65-69 

jaar 

ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ 65-69 

jaar 

ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik 

daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ 65-69 

jaar 

ik wel zekerheid wil 

◼ 65-69 

jaar 

Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een second 

opinion.  
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◼ 65-69 

jaar 

Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ 65-69 

jaar 

Ik zekerheid wens 

◼ 65-69 

jaar 

ik zekerheid wil 

◼ 65-69 

jaar 

Ik zekerheid wil  

◼ 65-69 

jaar 

Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ 65-69 

jaar 

Ik zekerheid wil hébben.  

◼ 65-69 

jaar 

ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ 65-69 

jaar 

in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen twijfels 

hebben bij een behandeling 

◼ 65-69 

jaar 

is nogal belangrijk 

◼ 65-69 

jaar 

je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ 65-69 

jaar 

je weet maar nooit 

◼ 65-69 

jaar 

Je wilt het toch zeker weten 

◼ 65-69 

jaar 

men in België beter is met dit onderwerp 

◼ 65-69 

jaar 

omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ 65-69 

jaar 

Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen nemen 

◼ 65-69 

jaar 

omdat ik het zeker wil weten 

◼ 65-69 

jaar 

tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ 65-69 

jaar 

twee weten meer als een 

◼ 65-69 

jaar 

twee weten meer dan een 

◼ 65-69 

jaar 

Twee weten meer dan een 

◼ 65-69 

jaar 

twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ 65-69 

jaar 

Twijfel voor onrust zorgt 
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◼ 65-69 

jaar 

Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ 65-69 

jaar 

Voor de zekerheid  

◼ 65-69 

jaar 

voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ 65-69 

jaar 

Wil er dan meer van weten 

◼ 65-69 

jaar 

Wil zekerheden 

◼ 65-69 

jaar 

Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ 65-69 

jaar 

Zekerheid 

◼ 65-69 

jaar 

zekerheid boven alles 

◼ 65-69 

jaar 

Zekerheid is belangrijk. 

◼ 65-69 

jaar 

zekerheid voor alles 

◼ 65-69 

jaar 

zekerheid voor alles.. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

 voor de zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

2 weten meer dan 1 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

2 weten meer dan een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

altijd voor zekerheid kiezen 
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◼ 70 jaar 

en 

ouder 

andere visie 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Anders blijf ik piekeren 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Baat het niet schaat het Niet 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Belangrijk  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

beter 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

dat je twijfel weg kan nemen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

dat nodig is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

De behandeling anders kan zijn 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in één 

ochtend vond wat mij mankeerde.. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ 70 jaar De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 
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en 

ouder 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

de twijfel moet weg 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

die wellicht beter is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

dit altijd goed is om te doen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Dit inmiddels heel normaal is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Dit zal ik altijd doen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

dubbele controle voor gerust stelling 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar mijn 

vader is er aan overleden 

◼ 70 jaar 

en 

er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 
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ouder 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

gaat om mijn lichaam 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

geeft zekerheid. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

geen zaak voor twijfel 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het is ook een commerciële zaak 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het is van levensbelang. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

het mijn gezondheid is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

het om mijn leven gaat 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het vaak nodig blijkt 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het wel iets is voor een second opinion 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 
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◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog wel 

opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik de juiste info wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik eea zeker wil weten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik graag zekerheid wil 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er nog 

wel eens heel anders naar kijken. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik het dan zeker weet  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik het zeker wil weten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. (en die 

behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ 70 jaar ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 
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en 

ouder 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik meer zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik van de twijfel af wil 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik wil graag zekerheid hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik wil niets uit sluiten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik zeker wil zijn. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik zeker wil zijn. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

ik zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 
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ouder 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders 

second opinion aanvragen. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Is het operabel. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Is toch logisch 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

je altijd een second opinion moet vragen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Mijn mening telt. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Niet alles zomaar geloven 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

nvt 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

om meer zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Om meer zekerheid te krijgen 
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◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Om twijfel weg te nemen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

om zeker tezijn 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat er twijfel is. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel over 

het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een gespecialiseerd 

centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt prostaatkanker vrij veel voor , dus 

weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het beste is. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

prostaat in de familie zit 
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◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Twee meer weten dan een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten er meer als een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer als een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Twee weten meer als een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer dan 1 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twee weten meer dan één 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Twee weten meer dan één. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

twijfel nooit goed is 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

voor bevestiging 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Voor de zekerheid 

◼ 70 jaar Voor de zekerheid  
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en 

ouder 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

voor meer zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Wil graag zekerheid krijgen 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Wil het zeker wetren 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Wil zekerheid hebben  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Zeker is zieker  

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Zeker weten is beter weten 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

zekerheid 

◼ 70 jaar 

en 

ouder 

Zekerheid voor alles.  

2.8.1.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

2 weten er meer dan een 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Absolute, zekerheid  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan 

ik een geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan 

gekoppeld is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Altijd het zekere  
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◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Anders blijf ik piekeren 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Baat het niet schaat het Niet 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander 

ziekenhuis in één ochtend vond wat mij mankeerde.. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De twijfel wegnemen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

de twijfel moet weg 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een 

ander wilt horen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst 

kunnen genezing in de weg staan) 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Het is ook een commerciële zaak 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Het om leven en dood kan gaan 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het van levensbelang kan zijn  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

iedereen kan fouten maken 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik wil zekerheid. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 
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◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik graag zekerheid wil 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik het zeker wil weten  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik risico wil uitsluiten 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik zekerheid wil 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik zekerheid wil hébben.  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Is het operabel. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

neem geen risico in zo'n geval 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

nvt 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat een 2de opinie goed is 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat er mensen werken 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat er twijfel is. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 
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◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

second opinions kunnen helpen 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

twee weten meer dan een 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

twee weten meer dan één 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker 

doen. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Wil het zeker wetren 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Wil zekerheid hebben  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zekerheid 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zekerheid 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zekerheid voor alles 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zekerheid voor alles 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zekerheid voor alles 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zekerheid voor alles.  

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

zekerheid voor alles.. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

 voor de zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 meer weten dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer als 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende 

gevallen commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als ik het niet zeker weet 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Meerpersoons Als ik twijfels heb zeker wel 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te 

laten doen.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Als je twijfelt altijd second opion 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

altijd bij twijfel een second opinion 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

altijd goed een second opinie 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

altijd voor zekerheid kiezen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

andere visie 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Belangrijk 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Belangrijk  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

beter 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij gerede twijfel zeker 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel altijd second opinion  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te 

hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat dd keuze zal ondersteunen  
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat je twijfel weg kan nemen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat kan nooit geen kwaad 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat nodig is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat nooit geen kwaad kan 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De behandeling anders kan zijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dichterbij 

◼ Meerpersoons Die mogelijkheid bestaat 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

die wellicht beter is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dit altijd goed is om te doen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dit een ernstige aandoening is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij 

dan niet overtuigend voorgelicht. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dit zal ik altijd doen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend 

kan zijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

Een second opinion altijd verstandig is  
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze 

aan het doen zijn. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te 

zijn Maar mijn vader is er aan overleden 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er kan altijd een andere mening zijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

gaat om mijn lichaam 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

geeft zekerheid. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

geen zaak voor twijfel 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch 

nog voor de zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Gezondheid voor alles 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het belang groot is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het geen kleine ingreep is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben 

omtrent de juiste diagnose. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het is geen lichte diagnose  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het is mijn lijf 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het is van levensbelang. 

◼ Meerpersoons Het je goed recht is 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het mijn gezondheid is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het mijn lichaam is  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en 

mogelijke verhandeling 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het om mijn leven gaat 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het om mijn leven gaat 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het vaak nodig blijkt 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het wel iets is voor een second opinion 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het wellicht anders kan. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

Hoop 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Iedereen fouten kan maken 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Iedereen vergist zich wel eens  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn 

geweest 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij 

wil ik nog wel opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose 

te beoordelen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik de juiste info wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik de twijfel weg wil nemen 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik eea zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet 

volgen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere 

arts kan er nog wel eens heel anders naar kijken. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het beste wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het dan zeker weet  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het wel zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets 

anders mis is. (en die behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Meerpersoons Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het zeker zou willen weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het 

maximale haalbare 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik van de twijfel af wil 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum 

sta. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis, maar ik daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel 

uur rijden dat is. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik wel zekerheid wil 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

ik wil graag zekerheid hebben 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil niets uit sluiten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik 

altijd een second opinion.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil zijn. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil zijn. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wens 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik 

zeker elders second opinion aanvragen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je 

geen twijfels hebben bij een behandeling 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Is altijd goed een second opinion. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

is nogal belangrijk 

◼ Meerpersoons Is toch logisch 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ja misschien is het wel iets anders  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is 

gesteld 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang 

nemen. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je toch zekerheid wil 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je weet maar nooit 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je wilt het toch zeker weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

kan geen kwaad 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

Kijken of het zelfde antwoord krijg 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Logisch  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

meer informatie 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Meten is weten  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Mijn mening telt. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Niet alles zomaar geloven 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Om de twijfel weg te memen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

om het zeker te weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

om meer zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Om twijfel weg te nemen 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

om zeker tezijn 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat de behandeling zwaar is  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als 

ik twijfel over het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen 

ws. in een gespecialiseerd centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; 

overigens komt prostaatkanker vrij veel voor , dus weet een uroloog, die 

gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het beste is. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik daar recht op heb 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te 

kunnen nemen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor 

mij is. 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

overgelegt klacht of recepte 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

prostaat in de familie zit 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee meer weten dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee meer weten dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht 

voor een andere behandeling kiezen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten er meer als een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer als een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer als een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer als een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer als een 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan één. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel is een slechte emotie 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Meerpersoons twijfel nooit goed is 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twijfel weghalen  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor 100% diagnose 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

voor bevestiging 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor de zekerheid  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor de zekerheid  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor de zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

voor meer zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Waarom niet? 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wil er dan meer van weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wil graag zekerheid krijgen 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

wil het zeker weten 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wil zekerheden 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ze kunnen het fout hebben 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zeer belangrijk  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zeker is zieker  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zeker weten is beter weten 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid  

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid boven alles 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid is belangrijk. 
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◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid voor alles 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid voor alles 

◼ Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid voor alles  

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

dat is toch logisch 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren 

als mijn huisarts, hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

gaat toch om mij 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt 

gevraagd 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Ik wil wel zekerheid 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

ik zekerheid wil 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Zekerheid 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Dat altijd verstandig is 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Dokters ook veel fouten maken 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ Huishouden met Een second opinion is altijd goed 
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kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

om alle twijfel weg te nemen 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de 

onderzoeken 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

te belangrijk 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Twee meer weten dan één 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je 

gerichter vervolgstappen nemen. 

2.8.1.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time . 
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(35 uur of 

meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

2 weten meer dan 1. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen 

commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Als je twijfelt altijd second opion 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Belangrijk 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

beter 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Bij gerede twijfel zeker 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

bij twijfel altijd second opinion  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Dat altijd verstandig is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 
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meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

dat nooit geen kwaad kan 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Die mogelijkheid bestaat 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Dit een ernstige aandoening is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Dit zal ik altijd doen. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Dokters ook veel fouten maken 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Een second opinion is altijd goed 
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◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn 

huisarts, hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

gaat toch om mij 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen 

genezing in de weg staan) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

het belang groot is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de 

juiste diagnose. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het is mijn lijf 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke 

verhandeling 

◼ Full-time het om mijn leven gaat 
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(35 uur of 

meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

het wellicht anders kan. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Hoop 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Iedereen fouten kan maken 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

iedereen kan fouten maken 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Iedereen vergist zich wel eens  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ Full-time 

(35 uur of 

Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 
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meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik het zeker wil weten 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik het zeker wil weten 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik van de twijfel af wil 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden 

dat is. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een 

second opinion.  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zeker wil zijn over de diagnose 
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◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zekerheid wil 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ja misschien is het wel iets anders  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Logisch  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Meten is weten  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ Full-time Om de twijfel weg te memen 
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(35 uur of 

meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

omdat de behandeling zwaar is  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Omdat een 2de opinie goed is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

te belangrijk 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Twee meer weten dan één 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Twee weten meer als een 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

twee weten meer als een 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ Full-time 

(35 uur of 

twijfel is een slechte emotie 
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meer) 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Twijfel weghalen  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Voor de zekerheid  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

wil het zeker weten 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Zeer belangrijk  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Zekerheid is belangrijk. 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

zekerheid voor alles 

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Zekerheid voor alles  

◼ Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

2 meer weten dan 1 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

altijd bij twijfel een second opinion 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 
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◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar 

mijn vader is er aan overleden 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Het is van levensbelang. 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Het je goed recht is 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik het zeker zou willen weten 

◼ Part-time ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 
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(12 t/m 34 

uur) 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik 

daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

ik zekerheid wil 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

je weet maar nooit 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

meer informatie 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

om alle twijfel weg te nemen 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een 

andere behandeling kiezen 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

zekerheid 

◼ Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

 voor de zekerheid 
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t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten er meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer als 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Absolute, zekerheid  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als ik het niet zeker weet 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

altijd goed een second opinie 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Altijd het zekere  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

altijd voor zekerheid kiezen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

andere visie 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Anders blijf ik piekeren 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Baat het niet schaat het Niet 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Belangrijk  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ Niet bij twijfel altijd second opinion aanvragen 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dat is toch logisch 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dat je twijfel weg kan nemen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dat kan nooit geen kwaad 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dat nodig is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De behandeling anders kan zijn 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in 

één ochtend vond wat mij mankeerde.. 

◼ Niet 

werkend (0 

de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 
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t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De twijfel wegnemen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

de twijfel moet weg 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dichterbij 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

die wellicht beter is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dit altijd goed is om te doen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Een goede vergelijking dan mogelijk is. 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen 

zijn. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er kan altijd een andere mening zijn 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt 

horen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

gaat om mijn lichaam 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

geeft zekerheid. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

geen zaak voor twijfel 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de 

zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Niet Gezondheid voor alles 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het geen kleine ingreep is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het is geen lichte diagnose  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het is ook een commerciële zaak 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het mijn gezondheid is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het mijn lichaam is  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het om leven en dood kan gaan 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het om mijn leven gaat 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het vaak nodig blijkt 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het van levensbelang kan zijn  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het wel iets is voor een second opinion 

◼ Niet 

werkend (0 

het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 
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t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil zekerheid. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog 

wel opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de juiste info wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik eea zeker wil weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik gewoon zekerheid wil hebben 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik graag zekerheid wil 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er 

nog wel eens heel anders naar kijken. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik het beste wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik het dan zeker weet  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het wel zeker wil weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zeker wil weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zeker wil weten  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. 

(en die behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik risico wil uitsluiten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Niet Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik wel zekerheid wil 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil niets uit sluiten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil wel zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zeker wil zijn. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zeker wil zijn. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wens 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil 

◼ Niet 

werkend (0 

Ik zekerheid wil  
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t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil hébben.  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders 

second opinion aanvragen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen 

twijfels hebben bij een behandeling 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Is altijd goed een second opinion. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Is het operabel. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

is nogal belangrijk 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Is toch logisch 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je toch zekerheid wil 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je wilt het toch zeker weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

kan geen kwaad 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mijn mening telt. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

neem geen risico in zo'n geval 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Niet alles zomaar geloven 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

nvt 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

om het zeker te weten 

◼ Niet om meer zekerheid 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Om twijfel weg te nemen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

om zeker tezijn 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat er mensen werken 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat er twijfel is. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel 

over het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een 

gespecialiseerd centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt 

prostaatkanker vrij veel voor , dus weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel 

snel wat het beste is. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik daar recht op heb 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen 

nemen 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik het zeker wil weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

overgelegt klacht of recepte 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

prostaat in de familie zit 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

second opinions kunnen helpen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee meer weten dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee meer weten dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten er meer als een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer als een 

◼ Niet Twee weten meer als een 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten meer dan 1 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten meer dan een 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan één 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten meer dan één. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ Niet 

werkend (0 

twijfel nooit goed is 
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t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Voor 100% diagnose 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor bevestiging 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Voor de zekerheid  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Voor de zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor meer zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Waarom niet? 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wil er dan meer van weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wil graag zekerheid krijgen 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wil het zeker wetren 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wil zekerheden 
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◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wil zekerheid hebben  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ze kunnen het fout hebben 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zeker is zieker  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zeker weten is beter weten 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid boven alles 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid voor alles 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid voor alles 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid voor alles 

◼ Niet zekerheid voor alles 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid voor alles.  

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid voor alles.. 

◼ Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

2.8.1.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag  voor de zekerheid 

◼ Laag 2 meer weten dan 1 

◼ Laag 2 weten meer dan 1 

◼ Laag 2 weten meer dan 1 

◼ Laag Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ Laag als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Laag Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Laag Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Laag Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Laag altijd voor zekerheid kiezen 

◼ Laag Anders blijf ik piekeren 

◼ Laag Baat het niet schaat het Niet 

◼ Laag Belangrijk 

◼ Laag Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Laag bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ Laag bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ Laag Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Laag dat je twijfel weg kan nemen 

◼ Laag dat kan nooit geen kwaad 

◼ Laag De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ Laag deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Laag Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Laag Dichterbij 

◼ Laag dit altijd goed is om te doen 

◼ Laag Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Laag dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Laag EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Laag een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Laag Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar mijn 

vader is er aan overleden 

◼ Laag er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Laag Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 
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◼ Laag gaat toch om mij 

◼ Laag geeft zekerheid. 

◼ Laag geen zaak voor twijfel 

◼ Laag Het is van levensbelang. 

◼ Laag het mijn gezondheid is 

◼ Laag het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Laag Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Laag Iedereen vergist zich wel eens  

◼ Laag Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Laag ik de juiste info wil hebben 

◼ Laag ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ Laag Ik eea zeker wil weten 

◼ Laag Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ Laag ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ Laag ik graag zekerheid wil 

◼ Laag Ik het beste wil hebben 

◼ Laag Ik het dan zeker weet  

◼ Laag Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Laag ik het zeker wil weten  

◼ Laag ik het zeker wil weten 

◼ Laag Ik van de twijfel af wil 

◼ Laag ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Laag ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Laag ik zekerheid wil 

◼ Laag ik zekerheid wil hebben 

◼ Laag ik zekerheid wil hebben 

◼ Laag Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Laag Is altijd goed een second opinion. 

◼ Laag Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Laag Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Laag kan geen kwaad 

◼ Laag Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Laag meer informatie 

◼ Laag mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Laag neem geen risico in zo'n geval 

◼ Laag Niet alles zomaar geloven 

◼ Laag Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ Laag om alle twijfel weg te nemen 

◼ Laag omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Laag Omdat ik daar recht op heb 

◼ Laag omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Laag Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Laag omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Laag Omdat ik zekerheid wil hebben 
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◼ Laag prostaat in de familie zit 

◼ Laag tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Laag twee weten er meer als een 

◼ Laag twee weten meer als een 

◼ Laag twee weten meer als een 

◼ Laag Twee weten meer dan 1 

◼ Laag twee weten meer dan een 

◼ Laag Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ Laag twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Laag twijfel nooit goed is 

◼ Laag voor bevestiging 

◼ Laag Voor de zekerheid 

◼ Laag Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Laag wil het zeker weten 

◼ Laag ze kunnen het fout hebben 

◼ Laag Zeker is zieker  

◼ Laag Zekerheid  

◼ Laag zekerheid 

◼ Laag Zekerheid 

◼ Laag Zekerheid 

◼ Laag Zekerheid voor alles  

◼ Laag Zekerheid voor alles 

◼ Laag zekerheid voor alles 

◼ Laag Zekerheid voor alles.  

◼ Laag zekerheid voor alles.. 

◼ Midden . 

◼ Midden 2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ Midden 2 weten er meer dan een 

◼ Midden 2 weten meer als 1 

◼ Midden 2 weten meer dan een 

◼ Midden als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Midden Als ik het niet zeker weet 

◼ Midden als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Midden Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Midden Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ Midden Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Midden Als je twijfelt altijd second opion 

◼ Midden altijd bij twijfel een second opinion 

◼ Midden andere visie 

◼ Midden Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Midden Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Midden Bij gerede twijfel zeker 

◼ Midden bij twijfel altijd second opinion  
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◼ Midden Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Midden Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Midden Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ Midden Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Midden Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Midden dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Midden dat nodig is 

◼ Midden dat nooit geen kwaad kan 

◼ Midden Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Midden De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in één 

ochtend vond wat mij mankeerde.. 

◼ Midden de twijfel moet weg 

◼ Midden de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Midden Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Midden dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Midden Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Midden dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ Midden Dit zal ik altijd doen. 

◼ Midden Dokters ook veel fouten maken 

◼ Midden dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Midden Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Midden een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Midden Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Midden Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Midden Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Midden Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen zijn. 

◼ Midden er kan altijd een andere mening zijn 

◼ Midden er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt horen. 

◼ Midden er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ Midden er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Midden ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn huisarts, 

hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ Midden Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de 

zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Midden Gezondheid voor alles 

◼ Midden Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen genezing 

in de weg staan) 

◼ Midden het belang groot is 

◼ Midden het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Midden Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ Midden Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Midden het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Midden Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de juiste 

diagnose. 
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◼ Midden Het is geen lichte diagnose  

◼ Midden Het is mijn lijf 

◼ Midden Het je goed recht is 

◼ Midden het mijn lichaam is  

◼ Midden Het om leven en dood kan gaan 

◼ Midden het om mijn leven gaat 

◼ Midden Het vaak nodig blijkt 

◼ Midden het van levensbelang kan zijn  

◼ Midden het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ Midden het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ Midden Hoop 

◼ Midden Iedereen fouten kan maken 

◼ Midden iedereen kan fouten maken 

◼ Midden iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Midden ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Midden ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Midden Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Midden ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ Midden Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Midden ik het zeker wil weten 

◼ Midden Ik het zeker wil weten 

◼ Midden ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. (en die 

behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Midden Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Midden Ik het zeker zou willen weten 

◼ Midden ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 

◼ Midden Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Midden ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ Midden ik risico wil uitsluiten 

◼ Midden ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Midden Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ Midden ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ Midden ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik daarna 

zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Midden Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden dat is. 

◼ Midden ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Midden ik wel zekerheid wil 

◼ Midden Ik wil niets uit sluiten 

◼ Midden Ik wil wel zekerheid 

◼ Midden Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een second 

opinion.  

◼ Midden Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Midden Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Midden ik zeker wil weten of de diagnose juist is 
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◼ Midden ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ Midden ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Midden Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Midden ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Midden ik zeker wil zijn. 

◼ Midden ik zekerheid wil 

◼ Midden ik zekerheid wil 

◼ Midden Ik zekerheid wil  

◼ Midden ik zekerheid wil hebben 

◼ Midden ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ Midden Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Midden Ik zekerheid wil hébben.  

◼ Midden ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Midden Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders second 

opinion aanvragen. 

◼ Midden is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Midden Ja misschien is het wel iets anders  

◼ Midden je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Midden je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Midden Je toch zekerheid wil 

◼ Midden je weet maar nooit 

◼ Midden je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Midden Je wilt het toch zeker weten 

◼ Midden Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Midden Logisch  

◼ Midden men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Midden Meten is weten  

◼ Midden Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ Midden nvt 

◼ Midden Om de twijfel weg te memen 

◼ Midden om het zeker te weten 

◼ Midden om meer zekerheid 

◼ Midden Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Midden om zeker tezijn 

◼ Midden Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Midden Omdat een 2de opinie goed is 

◼ Midden omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Midden omdat er mensen werken 

◼ Midden omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Midden Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Midden Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen nemen 

◼ Midden Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 

◼ Midden Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Midden omdat ik het zeker wil weten 
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◼ Midden Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Midden te belangrijk 

◼ Midden Twee meer weten dan 1 

◼ Midden Twee weten meer als een 

◼ Midden Twee weten meer als een 

◼ Midden twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Midden twee weten meer dan een 

◼ Midden twee weten meer dan een 

◼ Midden twee weten meer dan een 

◼ Midden twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ Midden twijfel is een slechte emotie 

◼ Midden Twijfel weghalen  

◼ Midden Voor de zekerheid  

◼ Midden Voor de zekerheid  

◼ Midden voor meer zekerheid 

◼ Midden Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Midden Wil er dan meer van weten 

◼ Midden Wil het zeker wetren 

◼ Midden Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Midden Wil zekerheden 

◼ Midden Wil zekerheid hebben  

◼ Midden Zeer belangrijk  

◼ Midden Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Midden zekerheid 

◼ Midden Zekerheid 

◼ Midden Zekerheid 

◼ Midden Zekerheid 

◼ Midden zekerheid boven alles 

◼ Midden zekerheid voor alles 

◼ Midden zekerheid voor alles 

◼ Midden Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ Hoog 2 weten meer dan 1. 

◼ Hoog 2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen commercieler 

dan goed is voor de patienten 

◼ Hoog Absolute, zekerheid  

◼ Hoog Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ Hoog áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Hoog als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ Hoog Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ Hoog Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Hoog altijd goed een second opinie 

◼ Hoog Altijd het zekere  

◼ Hoog Belangrijk  

◼ Hoog beter 
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◼ Hoog Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Hoog Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ Hoog Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Hoog bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ Hoog bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ Hoog breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Hoog Dat altijd verstandig is 

◼ Hoog Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Hoog Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ Hoog dat is toch logisch 

◼ Hoog De behandeling anders kan zijn 

◼ Hoog de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ Hoog De twijfel wegnemen 

◼ Hoog De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Hoog de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ Hoog Die mogelijkheid bestaat 

◼ Hoog die wellicht beter is 

◼ Hoog Dit een ernstige aandoening is 

◼ Hoog Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Hoog Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ Hoog een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ Hoog een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ Hoog Een second opinion is altijd goed 

◼ Hoog er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Hoog er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Hoog ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ Hoog gaat om mijn lichaam 

◼ Hoog Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Hoog Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Hoog Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ Hoog het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Hoog Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Hoog Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Hoog Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Hoog Het geen kleine ingreep is 

◼ Hoog Het is ook een commerciële zaak 

◼ Hoog Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke verhandeling 

◼ Hoog het om mijn leven gaat 

◼ Hoog Het wel iets is voor een second opinion 

◼ Hoog het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ Hoog het wellicht anders kan. 

◼ Hoog Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Hoog Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Hoog Ik wil zekerheid. 
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◼ Hoog Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Hoog ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ Hoog Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog wel 

opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ Hoog Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ Hoog Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Hoog Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Hoog Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ Hoog ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Hoog Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ Hoog Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ Hoog ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Hoog ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ Hoog Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er nog 

wel eens heel anders naar kijken. 

◼ Hoog ik het wel zeker wil weten 

◼ Hoog ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ Hoog ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Hoog Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ Hoog Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Hoog ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Hoog ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ Hoog Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Hoog Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ Hoog ik zeker wil zijn. 

◼ Hoog Ik zekerheid wens 

◼ Hoog ik zekerheid wil 

◼ Hoog Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ Hoog Ik zekerheid wil hebben 

◼ Hoog Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Hoog in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen twijfels 

hebben bij een behandeling 

◼ Hoog Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Hoog Is het operabel. 

◼ Hoog is nogal belangrijk 

◼ Hoog Is toch logisch 

◼ Hoog ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ Hoog je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Hoog Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Hoog Mijn mening telt. 

◼ Hoog Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ Hoog Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Hoog Om twijfel weg te nemen 

◼ Hoog Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 
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◼ Hoog Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Hoog omdat de behandeling zwaar is  

◼ Hoog Omdat er twijfel is. 

◼ Hoog omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel over 

het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een gespecialiseerd 

centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt prostaatkanker vrij veel voor , dus 

weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het beste is. 

◼ Hoog Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ Hoog omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ Hoog Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Hoog Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Hoog overgelegt klacht of recepte 

◼ Hoog Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Hoog second opinions kunnen helpen 

◼ Hoog Twee meer weten dan een 

◼ Hoog Twee meer weten dan één 

◼ Hoog twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een andere 

behandeling kiezen 

◼ Hoog twee weten meer dan 1 

◼ Hoog twee weten meer dan een 

◼ Hoog Twee weten meer dan een 

◼ Hoog twee weten meer dan één 

◼ Hoog Twee weten meer dan één. 

◼ Hoog twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ Hoog twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Hoog twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Hoog Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Hoog Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Hoog Voor 100% diagnose 

◼ Hoog voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Hoog Waarom niet? 

◼ Hoog Wil graag zekerheid krijgen 

◼ Hoog Zeker weten is beter weten 

◼ Hoog zekerheid 

◼ Hoog Zekerheid is belangrijk. 

◼ Hoog zekerheid voor alles 

◼ Hoog Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

2.8.1.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

. 

◼ Noord-

Nederland 

2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ Noord- als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Noord-

Nederland 

andere visie 

◼ Noord-

Nederland 

Belangrijk 

◼ Noord-

Nederland 

Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Noord-

Nederland 

Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Noord-

Nederland 

Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Noord-

Nederland 

De behandeling anders kan zijn 

◼ Noord-

Nederland 

de twijfel moet weg 

◼ Noord-

Nederland 

Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Noord-

Nederland 

die wellicht beter is 

◼ Noord-

Nederland 

dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Noord-

Nederland 

Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Noord-

Nederland 

Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Noord-

Nederland 

een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Noord-

Nederland 

Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Noord-

Nederland 

Het is geen lichte diagnose  

◼ Noord-

Nederland 

Het je goed recht is 

◼ Noord-

Nederland 

Het om leven en dood kan gaan 

◼ Noord-

Nederland 

het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ Noord-

Nederland 

ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ Noord-

Nederland 

Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Noord-

Nederland 

Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Noord- ik goed wil weten waar ik aan toe ben 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Noord-

Nederland 

ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Noord-

Nederland 

ik wel zekerheid wil 

◼ Noord-

Nederland 

Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Noord-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ Noord-

Nederland 

Is toch logisch 

◼ Noord-

Nederland 

je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Noord-

Nederland 

je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Noord-

Nederland 

Je wilt het toch zeker weten 

◼ Noord-

Nederland 

omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Noord-

Nederland 

Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Noord-

Nederland 

Twee weten meer dan 1 

◼ Noord-

Nederland 

twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Noord-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ Noord-

Nederland 

Voor de zekerheid  

◼ Noord-

Nederland 

voor meer zekerheid 

◼ Noord-

Nederland 

Wil zekerheid hebben  

◼ Noord-

Nederland 

Zeker weten is beter weten 

◼ Noord-

Nederland 

Zekerheid 

◼ Noord-

Nederland 

Zekerheid 

◼ Noord-

Nederland 

Zekerheid 

◼ Oost-

Nederland 

2 meer weten dan 1 

◼ Oost- 2 weten meer dan 1. 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 471 

Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Oost-

Nederland 

Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ Oost-

Nederland 

Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Oost-

Nederland 

Altijd het zekere  

◼ Oost-

Nederland 

Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Oost-

Nederland 

Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Oost-

Nederland 

Dat altijd verstandig is 

◼ Oost-

Nederland 

De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Oost-

Nederland 

Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Oost-

Nederland 

deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Oost-

Nederland 

Dit een ernstige aandoening is 

◼ Oost-

Nederland 

dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ Oost-

Nederland 

Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Oost-

Nederland 

Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Oost-

Nederland 

er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Oost-

Nederland 

er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Oost-

Nederland 

Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ Oost-

Nederland 

gaat om mijn lichaam 

◼ Oost-

Nederland 

geeft zekerheid. 

◼ Oost-

Nederland 

Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Oost-

Nederland 

Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Oost- Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Oost-

Nederland 

het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Oost-

Nederland 

Het vaak nodig blijkt 

◼ Oost-

Nederland 

het wellicht anders kan. 

◼ Oost-

Nederland 

Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Oost-

Nederland 

Hoop 

◼ Oost-

Nederland 

Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Oost-

Nederland 

Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Oost-

Nederland 

ik de juiste info wil hebben 

◼ Oost-

Nederland 

Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ Oost-

Nederland 

Ik eea zeker wil weten 

◼ Oost-

Nederland 

ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Oost-

Nederland 

Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Oost-

Nederland 

Ik het zeker zou willen weten 

◼ Oost-

Nederland 

ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 

◼ Oost-

Nederland 

ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Oost-

Nederland 

ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik 

daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Oost-

Nederland 

Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden dat 

is. 

◼ Oost-

Nederland 

ik zeker wil zijn. 

◼ Oost-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ Oost-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ Oost- ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen twijfels 

hebben bij een behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Oost-

Nederland 

is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Oost-

Nederland 

je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Oost-

Nederland 

Je toch zekerheid wil 

◼ Oost-

Nederland 

Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Oost-

Nederland 

Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Oost-

Nederland 

Om de twijfel weg te memen 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Oost-

Nederland 

omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat ik daar recht op heb 

◼ Oost-

Nederland 

omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Oost-

Nederland 

Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Oost-

Nederland 

te belangrijk 

◼ Oost-

Nederland 

Twee meer weten dan 1 

◼ Oost-

Nederland 

twee weten meer als een 

◼ Oost-

Nederland 

twee weten meer als een 

◼ Oost-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ Oost-

Nederland 

Twee weten meer dan een 

◼ Oost-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ Oost-

Nederland 

Twee weten meer dan één. 

◼ Oost-

Nederland 

twijfel is een slechte emotie 

◼ Oost- Voor 100% diagnose 
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

Voor de zekerheid 

◼ Oost-

Nederland 

voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Oost-

Nederland 

Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Oost-

Nederland 

Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Oost-

Nederland 

Zekerheid voor alles  

◼ Oost-

Nederland 

zekerheid voor alles 

◼ Oost-

Nederland 

Zekerheid voor alles.  

◼ Zuid-

Nederland 

 voor de zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten er meer dan een 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten meer als 1 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten meer dan een 

◼ Zuid-

Nederland 

Als ik het niet zeker weet 

◼ Zuid-

Nederland 

als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Zuid-

Nederland 

als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Zuid-

Nederland 

Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Zuid-

Nederland 

Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Zuid-

Nederland 

Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Zuid-

Nederland 

bij twijfel altijd second opinion  

◼ Zuid-

Nederland 

Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Zuid-

Nederland 

Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Zuid- dat kan nooit geen kwaad 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Zuid-

Nederland 

dat nodig is 

◼ Zuid-

Nederland 

dat nooit geen kwaad kan 

◼ Zuid-

Nederland 

Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Zuid-

Nederland 

De twijfel wegnemen 

◼ Zuid-

Nederland 

Die mogelijkheid bestaat 

◼ Zuid-

Nederland 

dit altijd goed is om te doen 

◼ Zuid-

Nederland 

dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Zuid-

Nederland 

een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Zuid-

Nederland 

Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen 

zijn. 

◼ Zuid-

Nederland 

er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Zuid-

Nederland 

geen zaak voor twijfel 

◼ Zuid-

Nederland 

Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de 

zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Zuid-

Nederland 

het belang groot is 

◼ Zuid-

Nederland 

het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ Zuid-

Nederland 

Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de 

juiste diagnose. 

◼ Zuid-

Nederland 

het mijn lichaam is  

◼ Zuid-

Nederland 

Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke 

verhandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Zuid-

Nederland 

het om mijn leven gaat 

◼ Zuid- iedereen wel eens een fout maakt. 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Zuid-

Nederland 

Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

ik graag zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik het dan zeker weet  

◼ Zuid-

Nederland 

ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. (en 

die behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ Zuid-

Nederland 

ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik wil wel zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik zekerheid wil  

◼ Zuid- ik zekerheid wil hebben 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Zuid-

Nederland 

Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Zuid-

Nederland 

Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Zuid-

Nederland 

meer informatie 

◼ Zuid-

Nederland 

men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Zuid-

Nederland 

neem geen risico in zo'n geval 

◼ Zuid-

Nederland 

om alle twijfel weg te nemen 

◼ Zuid-

Nederland 

om het zeker te weten 

◼ Zuid-

Nederland 

om meer zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat er mensen werken 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat er twijfel is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen 

nemen 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Zuid- prostaat in de familie zit 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

second opinions kunnen helpen 

◼ Zuid-

Nederland 

tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Twee meer weten dan één 

◼ Zuid-

Nederland 

twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een andere 

behandeling kiezen 

◼ Zuid-

Nederland 

twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Zuid-

Nederland 

Twijfel weghalen  

◼ Zuid-

Nederland 

Voor de zekerheid  

◼ Zuid-

Nederland 

Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Wil het zeker wetren 

◼ Zuid-

Nederland 

Wil zekerheden 

◼ Zuid-

Nederland 

Zeer belangrijk  

◼ Zuid-

Nederland 

Zeker is zieker  

◼ Zuid-

Nederland 

Zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Zekerheid  

◼ Zuid-

Nederland 

zekerheid boven alles 

◼ Zuid-

Nederland 

Zekerheid voor alles 

◼ Zuid-

Nederland 

Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ West-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen 

commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ West- Absolute, zekerheid  
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ West-

Nederland 

Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ West-

Nederland 

áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ West-

Nederland 

als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ West-

Nederland 

Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ West-

Nederland 

Als je twijfelt altijd second opion 

◼ West-

Nederland 

altijd bij twijfel een second opinion 

◼ West-

Nederland 

altijd goed een second opinie 

◼ West-

Nederland 

altijd voor zekerheid kiezen 

◼ West-

Nederland 

Anders blijf ik piekeren 

◼ West-

Nederland 

Anders zou ik niet twijfelen 

◼ West-

Nederland 

Baat het niet schaat het Niet 

◼ West-

Nederland 

Belangrijk  

◼ West-

Nederland 

beter 

◼ West-

Nederland 

Bij gerede twijfel zeker 

◼ West-

Nederland 

Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ West-

Nederland 

bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ West-

Nederland 

bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ West-

Nederland 

bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ West-

Nederland 

bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ West-

Nederland 

Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ West-

Nederland 

Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ West- breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ West-

Nederland 

dat is toch logisch 

◼ West-

Nederland 

dat je twijfel weg kan nemen 

◼ West-

Nederland 

De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ West-

Nederland 

De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in 

één ochtend vond wat mij mankeerde.. 

◼ West-

Nederland 

de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ West-

Nederland 

de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ West-

Nederland 

de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ West-

Nederland 

Dichterbij 

◼ West-

Nederland 

Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ West-

Nederland 

Dit zal ik altijd doen. 

◼ West-

Nederland 

dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ West-

Nederland 

Dokters ook veel fouten maken 

◼ West-

Nederland 

EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ West-

Nederland 

Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ West-

Nederland 

een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ West-

Nederland 

Een second opinion is altijd goed 

◼ West-

Nederland 

er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ West-

Nederland 

Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar 

mijn vader is er aan overleden 

◼ West-

Nederland 

er kan altijd een andere mening zijn 

◼ West-

Nederland 

er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt 

horen. 

◼ West- er vele verschillende behandelingen zijn.  
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ West-

Nederland 

ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn 

huisarts, hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ West-

Nederland 

gaat toch om mij 

◼ West-

Nederland 

Gezondheid voor alles 

◼ West-

Nederland 

Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen 

genezing in de weg staan) 

◼ West-

Nederland 

Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ West-

Nederland 

Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ West-

Nederland 

Het geen kleine ingreep is 

◼ West-

Nederland 

Het is mijn lijf 

◼ West-

Nederland 

Het is ook een commerciële zaak 

◼ West-

Nederland 

Het is van levensbelang. 

◼ West-

Nederland 

het mijn gezondheid is 

◼ West-

Nederland 

het om mijn leven gaat 

◼ West-

Nederland 

het van levensbelang kan zijn  

◼ West-

Nederland 

Het wel iets is voor een second opinion 

◼ West-

Nederland 

het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ West-

Nederland 

het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ West-

Nederland 

Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ West-

Nederland 

Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ West-

Nederland 

Iedereen fouten kan maken 

◼ West-

Nederland 

iedereen kan fouten maken 

◼ West-

Nederland 

Iedereen vergist zich wel eens  

◼ West- Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

Ik wil zekerheid. 

◼ West-

Nederland 

ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ West-

Nederland 

Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog wel 

opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ West-

Nederland 

Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ West-

Nederland 

ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ West-

Nederland 

ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ West-

Nederland 

ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ West-

Nederland 

Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ West-

Nederland 

Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ West-

Nederland 

Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er 

nog wel eens heel anders naar kijken. 

◼ West-

Nederland 

Ik het beste wil hebben 

◼ West-

Nederland 

ik het wel zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

ik het zeker wil weten  

◼ West-

Nederland 

Ik het zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ West-

Nederland 

Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ West-

Nederland 

ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ West-

Nederland 

ik risico wil uitsluiten 

◼ West-

Nederland 

Ik van de twijfel af wil 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ West-

Nederland 

ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ West-

Nederland 

ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ West- Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

Ik wil niets uit sluiten 

◼ West-

Nederland 

Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een 

second opinion.  

◼ West-

Nederland 

ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ West-

Nederland 

ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ West-

Nederland 

Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ West-

Nederland 

ik zeker wil zijn. 

◼ West-

Nederland 

Ik zekerheid wens 

◼ West-

Nederland 

Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ West-

Nederland 

ik zekerheid wil hebben 

◼ West-

Nederland 

Ik zekerheid wil hebben 

◼ West-

Nederland 

Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ West-

Nederland 

Ik zekerheid wil hébben.  

◼ West-

Nederland 

ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ West-

Nederland 

Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ West-

Nederland 

Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders 

second opinion aanvragen. 

◼ West-

Nederland 

Is altijd goed een second opinion. 

◼ West-

Nederland 

Is het operabel. 

◼ West-

Nederland 

is nogal belangrijk 

◼ West-

Nederland 

Ja misschien is het wel iets anders  

◼ West-

Nederland 

ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ West-

Nederland 

je weet maar nooit 

◼ West-

Nederland 

je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ West- Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

kan geen kwaad 

◼ West-

Nederland 

Logisch  

◼ West-

Nederland 

Meten is weten  

◼ West-

Nederland 

Mijn mening telt. 

◼ West-

Nederland 

mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ West-

Nederland 

Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ West-

Nederland 

Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ West-

Nederland 

Niet alles zomaar geloven 

◼ West-

Nederland 

Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ West-

Nederland 

nvt 

◼ West-

Nederland 

Om meer zekerheid te krijgen 

◼ West-

Nederland 

Om twijfel weg te nemen 

◼ West-

Nederland 

om zeker tezijn 

◼ West-

Nederland 

omdat de behandeling zwaar is  

◼ West-

Nederland 

Omdat een 2de opinie goed is 

◼ West-

Nederland 

omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel 

over het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een 

gespecialiseerd centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt prostaatkanker 

vrij veel voor , dus weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het 

beste is. 

◼ West-

Nederland 

omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ West-

Nederland 

omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 
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◼ West-

Nederland 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ West-

Nederland 

overgelegt klacht of recepte 

◼ West-

Nederland 

Twee meer weten dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten er meer als een 

◼ West-

Nederland 

Twee weten meer als een 

◼ West-

Nederland 

Twee weten meer als een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan één 

◼ West-

Nederland 

twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ West-

Nederland 

twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ West-

Nederland 

twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ West-

Nederland 

Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ West-

Nederland 

twijfel nooit goed is 

◼ West-

Nederland 

twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ West-

Nederland 

Twijfel voor onrust zorgt 

◼ West-

Nederland 

Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ West-

Nederland 

voor bevestiging 

◼ West-

Nederland 

Waarom niet? 

◼ West-

Nederland 

Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ West-

Nederland 

Wil er dan meer van weten 

◼ West-

Nederland 

Wil graag zekerheid krijgen 
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◼ West-

Nederland 

wil het zeker weten 

◼ West-

Nederland 

ze kunnen het fout hebben 

◼ West-

Nederland 

zekerheid 

◼ West-

Nederland 

zekerheid 

◼ West-

Nederland 

Zekerheid is belangrijk. 

◼ West-

Nederland 

zekerheid voor alles 

◼ West-

Nederland 

zekerheid voor alles 

◼ West-

Nederland 

zekerheid voor alles 

◼ West-

Nederland 

zekerheid voor alles.. 

◼ West-

Nederland 

Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

2.8.1.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe 2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ Drenthe Belangrijk 

◼ Drenthe Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Drenthe Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Drenthe de twijfel moet weg 

◼ Drenthe Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Drenthe Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Drenthe het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ Drenthe Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Drenthe Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Drenthe Je wilt het toch zeker weten 

◼ Drenthe Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Drenthe twee weten meer dan een 

◼ Drenthe Zeker weten is beter weten 

◼ Flevoland 2 weten meer dan 1. 

◼ Flevoland dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ Flevoland geeft zekerheid. 

◼ Flevoland Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Flevoland Ik eea zeker wil weten 

◼ Flevoland ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale haalbare 

◼ Flevoland Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Flevoland Je toch zekerheid wil 
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◼ Flevoland twee weten meer als een 

◼ Flevoland Voor 100% diagnose 

◼ Flevoland voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Flevoland Zekerheid voor alles.  

◼ Friesland als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Friesland Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Friesland andere visie 

◼ Friesland De behandeling anders kan zijn 

◼ Friesland die wellicht beter is 

◼ Friesland Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Friesland een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Friesland Het is geen lichte diagnose  

◼ Friesland Het je goed recht is 

◼ Friesland ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ Friesland Is toch logisch 

◼ Friesland je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Friesland je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Friesland twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Friesland Voor de zekerheid  

◼ Friesland Zekerheid 

◼ Friesland Zekerheid 

◼ Gelderland Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Gelderland Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Gelderland Altijd het zekere  

◼ Gelderland Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Gelderland Dat altijd verstandig is 

◼ Gelderland De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Gelderland Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Gelderland deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Gelderland Dit een ernstige aandoening is 

◼ Gelderland Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Gelderland er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Gelderland er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Gelderland Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ Gelderland gaat om mijn lichaam 

◼ Gelderland Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Gelderland het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Gelderland Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Gelderland Het vaak nodig blijkt 

◼ Gelderland het wellicht anders kan. 

◼ Gelderland Hoop 

◼ Gelderland Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Gelderland Ik dat altijd zal willen hebben 
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◼ Gelderland ik de juiste info wil hebben 

◼ Gelderland Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ Gelderland ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Gelderland Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Gelderland Ik het zeker zou willen weten 

◼ Gelderland ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Gelderland ik zeker wil zijn. 

◼ Gelderland ik zekerheid wil 

◼ Gelderland je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Gelderland Omdat ik daar recht op heb 

◼ Gelderland omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Gelderland Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Gelderland twee weten meer als een 

◼ Gelderland twee weten meer dan een 

◼ Gelderland Twee weten meer dan een 

◼ Gelderland twee weten meer dan een 

◼ Gelderland Twee weten meer dan één. 

◼ Gelderland twijfel is een slechte emotie 

◼ Gelderland Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Gelderland Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Gelderland zekerheid voor alles 

◼ Gelderland Zekerheid voor alles  

◼ Groningen . 

◼ Groningen Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Groningen Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Groningen dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Groningen Het om leven en dood kan gaan 

◼ Groningen Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Groningen ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ Groningen ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Groningen ik wel zekerheid wil 

◼ Groningen Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Groningen ik zekerheid wil 

◼ Groningen omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Groningen Twee weten meer dan 1 

◼ Groningen voor meer zekerheid 

◼ Groningen Wil zekerheid hebben  

◼ Groningen Zekerheid 

◼ Limburg 2 weten er meer dan een 

◼ Limburg 2 weten meer als 1 

◼ Limburg als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Limburg Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Limburg dat nodig is 

◼ Limburg een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 
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◼ Limburg een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Limburg er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Limburg het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Limburg Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent de 

juiste diagnose. 

◼ Limburg Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ Limburg Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ Limburg ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Limburg Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Limburg ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Limburg ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Limburg ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Limburg Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Limburg Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Limburg neem geen risico in zo'n geval 

◼ Limburg Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Limburg omdat er mensen werken 

◼ Limburg Omdat er twijfel is. 

◼ Limburg tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Limburg Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Limburg Wil het zeker wetren 

◼ Limburg Zeer belangrijk  

◼ Limburg Zekerheid 

◼ Limburg Zekerheid  

◼ Limburg zekerheid 

◼ Limburg Zekerheid voor alles 

◼ Noord-

Brabant 

 voor de zekerheid 

◼ Noord-

Brabant 

2 weten meer dan een 

◼ Noord-

Brabant 

Als ik het niet zeker weet 

◼ Noord-

Brabant 

als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Noord-

Brabant 

Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Noord-

Brabant 

Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Noord-

Brabant 

Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Noord-

Brabant 

bij twijfel altijd second opinion  

◼ Noord- dat kan nooit geen kwaad 
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Brabant 

◼ Noord-

Brabant 

dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Noord-

Brabant 

dat nooit geen kwaad kan 

◼ Noord-

Brabant 

Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Noord-

Brabant 

De twijfel wegnemen 

◼ Noord-

Brabant 

dit altijd goed is om te doen 

◼ Noord-

Brabant 

dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Noord-

Brabant 

Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het doen 

zijn. 

◼ Noord-

Brabant 

geen zaak voor twijfel 

◼ Noord-

Brabant 

Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog voor de 

zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Noord-

Brabant 

het belang groot is 

◼ Noord-

Brabant 

Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt gevraagd 

◼ Noord-

Brabant 

het mijn lichaam is  

◼ Noord-

Brabant 

het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Noord-

Brabant 

het om mijn leven gaat 

◼ Noord-

Brabant 

iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Noord-

Brabant 

ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Noord-

Brabant 

Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Noord-

Brabant 

ik gewoon zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Brabant 

Ik het dan zeker weet  

◼ Noord-

Brabant 

ik het zeker wil weten 

◼ Noord-

Brabant 

ik het zeker wil weten 

◼ Noord-

Brabant 

ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. (en 

die behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Noord- ik meer zekerheid wil hebben 
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Brabant 

◼ Noord-

Brabant 

ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Brabant 

Ik wil wel zekerheid 

◼ Noord-

Brabant 

Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Noord-

Brabant 

ik zekerheid wil 

◼ Noord-

Brabant 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Brabant 

Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Noord-

Brabant 

meer informatie 

◼ Noord-

Brabant 

men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Noord-

Brabant 

om alle twijfel weg te nemen 

◼ Noord-

Brabant 

om meer zekerheid 

◼ Noord-

Brabant 

Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Noord-

Brabant 

omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Noord-

Brabant 

omdat ik het zeker wil weten 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Noord-

Brabant 

Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Brabant 

prostaat in de familie zit 

◼ Noord-

Brabant 

second opinions kunnen helpen 

◼ Noord-

Brabant 

Twee meer weten dan één 

◼ Noord-

Brabant 

twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een andere 

behandeling kiezen 

◼ Noord-

Brabant 

Twijfel weghalen  

◼ Noord- Voor de zekerheid  
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Brabant 

◼ Noord-

Brabant 

Wil zekerheden 

◼ Noord-

Brabant 

Zekerheid 

◼ Noord-

Brabant 

Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ Noord-

Holland 

als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ Noord-

Holland 

Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ Noord-

Holland 

altijd bij twijfel een second opinion 

◼ Noord-

Holland 

altijd goed een second opinie 

◼ Noord-

Holland 

altijd voor zekerheid kiezen 

◼ Noord-

Holland 

Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Noord-

Holland 

bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ Noord-

Holland 

bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ Noord-

Holland 

Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Noord-

Holland 

Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ Noord-

Holland 

dat je twijfel weg kan nemen 

◼ Noord-

Holland 

De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ Noord-

Holland 

de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ Noord-

Holland 

dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Noord-

Holland 

Dokters ook veel fouten maken 

◼ Noord-

Holland 

Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ Noord-

Holland 

een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ Noord-

Holland 

er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt 

horen. 

◼ Noord-

Holland 

er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ Noord- ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

gaat toch om mij 

◼ Noord-

Holland 

Gezondheid voor alles 

◼ Noord-

Holland 

Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Noord-

Holland 

Het geen kleine ingreep is 

◼ Noord-

Holland 

Het is van levensbelang. 

◼ Noord-

Holland 

het van levensbelang kan zijn  

◼ Noord-

Holland 

het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ Noord-

Holland 

Ik het beste wil hebben 

◼ Noord-

Holland 

Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ Noord-

Holland 

ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ Noord-

Holland 

ik risico wil uitsluiten 

◼ Noord-

Holland 

ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ Noord-

Holland 

Ik wil niets uit sluiten 

◼ Noord-

Holland 

Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ Noord-

Holland 

Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ Noord-

Holland 

Ik zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Holland 

Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Noord-

Holland 

Is het operabel. 

◼ Noord-

Holland 

is nogal belangrijk 

◼ Noord-

Holland 

kan geen kwaad 

◼ Noord-

Holland 

mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Noord-

Holland 

Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ Noord- Niet alle specialisten alles kunnen weten  
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Noord-

Holland 

om zeker tezijn 

◼ Noord-

Holland 

omdat de behandeling zwaar is  

◼ Noord-

Holland 

omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Noord-

Holland 

Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de onderzoeken 

◼ Noord-

Holland 

twee weten meer dan een 

◼ Noord-

Holland 

twee weten meer dan één 

◼ Noord-

Holland 

twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ Noord-

Holland 

Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ Noord-

Holland 

Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Noord-

Holland 

Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Noord-

Holland 

Waarom niet? 

◼ Noord-

Holland 

Zekerheid is belangrijk. 

◼ Noord-

Holland 

zekerheid voor alles 

◼ Noord-

Holland 

zekerheid voor alles.. 

◼ Overijssel 2 meer weten dan 1 

◼ Overijssel Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen.  

◼ Overijssel Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Overijssel Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Overijssel Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Overijssel Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Overijssel het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Overijssel Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Overijssel ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ik 

daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Overijssel Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden dat 

is. 

◼ Overijssel ik zekerheid wil 

◼ Overijssel ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 
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◼ Overijssel in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen twijfels 

hebben bij een behandeling 

◼ Overijssel is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Overijssel Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Overijssel Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Overijssel Om de twijfel weg te memen 

◼ Overijssel Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Overijssel omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Overijssel te belangrijk 

◼ Overijssel Twee meer weten dan 1 

◼ Overijssel Voor de zekerheid 

◼ Utrecht Anders blijf ik piekeren 

◼ Utrecht Bij gerede twijfel zeker 

◼ Utrecht bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ Utrecht Een second opinion is altijd goed 

◼ Utrecht er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Utrecht Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn Maar 

mijn vader is er aan overleden 

◼ Utrecht Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen 

genezing in de weg staan) 

◼ Utrecht het om mijn leven gaat 

◼ Utrecht Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Utrecht Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan er 

nog wel eens heel anders naar kijken. 

◼ Utrecht ik het wel zeker wil weten 

◼ Utrecht Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een 

second opinion.  

◼ Utrecht ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ Utrecht ik zeker wil zijn. 

◼ Utrecht Ik zekerheid wens 

◼ Utrecht ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Utrecht Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker elders 

second opinion aanvragen. 

◼ Utrecht Is altijd goed een second opinion. 

◼ Utrecht je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Utrecht Niet alles zomaar geloven 

◼ Utrecht nvt 

◼ Utrecht Om twijfel weg te nemen 

◼ Utrecht wil het zeker weten 

◼ Utrecht zekerheid 

◼ Zeeland Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Zeeland Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Zeeland Die mogelijkheid bestaat 

◼ Zeeland Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke 

verhandeling 
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◼ Zeeland ik graag zekerheid wil 

◼ Zeeland Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Zeeland Ik zekerheid wil  

◼ Zeeland ik zekerheid wil hebben 

◼ Zeeland om het zeker te weten 

◼ Zeeland Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen 

nemen 

◼ Zeeland Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Zeeland twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Zeeland Zeker is zieker  

◼ Zeeland zekerheid boven alles 

◼ Zuid-

Holland 

2 weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Holland 

2 weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Holland 

2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen 

commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ Zuid-

Holland 

Absolute, zekerheid  

◼ Zuid-

Holland 

Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ Zuid-

Holland 

Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ Zuid-

Holland 

áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Zuid-

Holland 

Als je twijfelt altijd second opion 

◼ Zuid-

Holland 

Baat het niet schaat het Niet 

◼ Zuid-

Holland 

Belangrijk  

◼ Zuid-

Holland 

beter 

◼ Zuid-

Holland 

Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ Zuid-

Holland 

bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ Zuid-

Holland 

Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ Zuid-

Holland 

breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Zuid-

Holland 

dat is toch logisch 

◼ Zuid-

Holland 

De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander ziekenhuis in 

één ochtend vond wat mij mankeerde.. 
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◼ Zuid-

Holland 

de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ Zuid-

Holland 

de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Zuid-

Holland 

Dichterbij 

◼ Zuid-

Holland 

Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Zuid-

Holland 

Dit zal ik altijd doen. 

◼ Zuid-

Holland 

EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Zuid-

Holland 

Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Zuid-

Holland 

er kan altijd een andere mening zijn 

◼ Zuid-

Holland 

ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn 

huisarts, hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 

◼ Zuid-

Holland 

Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ Zuid-

Holland 

Het is mijn lijf 

◼ Zuid-

Holland 

Het is ook een commerciële zaak 

◼ Zuid-

Holland 

het mijn gezondheid is 

◼ Zuid-

Holland 

Het wel iets is voor een second opinion 

◼ Zuid-

Holland 

het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 

◼ Zuid-

Holland 

Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Zuid-

Holland 

Iedereen fouten kan maken 

◼ Zuid-

Holland 

iedereen kan fouten maken 

◼ Zuid-

Holland 

Iedereen vergist zich wel eens  

◼ Zuid-

Holland 

Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik wil zekerheid. 

◼ Zuid-

Holland 

ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog wel 

opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 
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◼ Zuid-

Holland 

Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ Zuid-

Holland 

ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ Zuid-

Holland 

ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ Zuid-

Holland 

ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ Zuid-

Holland 

Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ Zuid-

Holland 

Ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Holland 

ik het zeker wil weten  

◼ Zuid-

Holland 

ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ Zuid-

Holland 

Ik van de twijfel af wil 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Zuid-

Holland 

ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ Zuid-

Holland 

Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Zuid-

Holland 

ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ Zuid-

Holland 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Zuid-

Holland 

Ik zekerheid wil hébben.  

◼ Zuid-

Holland 

Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Zuid-

Holland 

Ja misschien is het wel iets anders  

◼ Zuid-

Holland 

ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ Zuid-

Holland 

je weet maar nooit 

◼ Zuid-

Holland 

Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Zuid-

Holland 

Logisch  

◼ Zuid-

Holland 

Meten is weten  
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◼ Zuid-

Holland 

Mijn mening telt. 

◼ Zuid-

Holland 

Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat een 2de opinie goed is 

◼ Zuid-

Holland 

omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik twijfel 

over het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een 

gespecialiseerd centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt prostaatkanker 

vrij veel voor , dus weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al heel snel wat het 

beste is. 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Zuid-

Holland 

overgelegt klacht of recepte 

◼ Zuid-

Holland 

Twee meer weten dan een 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten er meer als een 

◼ Zuid-

Holland 

Twee weten meer als een 

◼ Zuid-

Holland 

Twee weten meer als een 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten meer dan een 

◼ Zuid-

Holland 

twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ Zuid-

Holland 

twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Zuid-

Holland 

twijfel nooit goed is 

◼ Zuid-

Holland 

twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Zuid-

Holland 

voor bevestiging 

◼ Zuid-

Holland 

Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Zuid- Wil er dan meer van weten 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

Wil graag zekerheid krijgen 

◼ Zuid-

Holland 

ze kunnen het fout hebben 

◼ Zuid-

Holland 

zekerheid 

◼ Zuid-

Holland 

zekerheid voor alles 

◼ Zuid-

Holland 

zekerheid voor alles 

◼ Zuid-

Holland 

Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

2.8.1.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland  voor de zekerheid 

◼ Nederland . 

◼ Nederland 2 meer weten dan 1 

◼ Nederland 2 weten en zien meer dan 1. er kan altijd iets over het hoofd gezien worden 

◼ Nederland 2 weten er meer dan een 

◼ Nederland 2 weten meer als 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1. 

◼ Nederland 2 weten meer dan een 

◼ Nederland 2 zien en weten meer dan 1 en behandelcentra zijn tegenwoordig in voorkomende gevallen 

commercieler dan goed is voor de patienten 

◼ Nederland Absolute, zekerheid  

◼ Nederland Als er geen vertrouwen is, dan altijd een second opinion 

◼ Nederland als er twijfel bestaat dit absoluut opnieuw beoordeelt moet worden. 

◼ Nederland Als er twijfel is altijd second opinieonderzoek je gezondheid is erg belangrijk 

◼ Nederland áls er twijfel is, ik die weggenomen wil hebben. 

◼ Nederland Als ik het niet zeker weet 

◼ Nederland als ik twijfel dit altijd doe 

◼ Nederland als ik twijfel ga ik 100% zeker voor een second opinion. 

◼ Nederland als ik twijfel ga ik overleggen met de huisarts 

◼ Nederland Als ik twijfel is dat een logische beslissing. 

◼ Nederland Als ik twijfel over de diagnose, zou ik zeker een "second opinion" vragen. Want dan kan ik een 

geruststellend gevoel krijgen over de behandeling en het traject dar daaraan gekoppeld is. 

◼ Nederland Als ik twijfels heb zeker wel 

◼ Nederland Als ik zou twijfelen dan zou ik áltijd een seconde opinio aanvragen  

◼ Nederland Als ik zou twijfelen is er zeker reden voor mij om opnieuw onafhankelijk onderzoek te laten 

doen.  

◼ Nederland Als je twijfelt altijd een second opinie. Kan nooit kwaad. 

◼ Nederland Als je twijfelt altijd second opion 
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◼ Nederland Altijd beter om meer adviezen te krijgen. 

◼ Nederland Altijd bij een ingrijpende behandeling 

◼ Nederland altijd bij twijfel een second opinion 

◼ Nederland altijd goed een second opinie 

◼ Nederland Altijd het zekere  

◼ Nederland altijd voor zekerheid kiezen 

◼ Nederland andere visie 

◼ Nederland Anders blijf ik piekeren 

◼ Nederland Anders zou ik niet twijfelen 

◼ Nederland Baat het niet schaat het Niet 

◼ Nederland Belangrijk 

◼ Nederland Belangrijk  

◼ Nederland beter 

◼ Nederland Bevestiging of een andere diagnose geeft zekerheid 

◼ Nederland Bij deze grotere aandoening je wel graag heel zeker wilt zijn. 

◼ Nederland Bij gerede twijfel altijd een second opinion 

◼ Nederland Bij gerede twijfel zeker 

◼ Nederland Bij twijfel aan dediagnose moet je een second opinion vragen. 

◼ Nederland bij twijfel altijd ander raadplegen 

◼ Nederland bij twijfel altijd second opinion  

◼ Nederland bij twijfel altijd second opinion aanvragen 

◼ Nederland Bij twijfel altijd, doorvragen  

◼ Nederland bij twijfel het gerechtvaardigd is om zekerheid te krijgen. 

◼ Nederland bij twijfel is een second opinion noodzakelijk om achteraf geen spijt van de keuze te hebben 

◼ Nederland Bij twijfel is het logisch om een second opinion te vragen 

◼ Nederland Bij twijfel moet je altijd een second opinion aanvragen 

◼ Nederland Bij twijfel wil ik een andere mening horen 

◼ Nederland breed geinformeerd zijn omdat er veel niet mogelujk is in NL 

◼ Nederland Dat altijd goed is om te doen. 

◼ Nederland Dat altijd verstandig is 

◼ Nederland Dat bij twijfel altijd mogelijk moet zijn 

◼ Nederland Dat dd keuze zal ondersteunen  

◼ Nederland Dat heb ik ook met met knieprothese gedaan en maar goed ook 

◼ Nederland dat is toch logisch 

◼ Nederland dat je twijfel weg kan nemen 

◼ Nederland dat kan nooit geen kwaad 

◼ Nederland dat misschien de twijfel kan wegnemen 

◼ Nederland dat nodig is 

◼ Nederland dat nooit geen kwaad kan 

◼ Nederland Dat nooit verkeerd is om nogmaals eenadvies te vragen. 

◼ Nederland De absolute zekerheid hebben, het is niet niks 

◼ Nederland De behandeling anders kan zijn 

◼ Nederland De laatste keer mijn huidige ziekenhuis niets kon vindenna 3 maanden en in een ander 

ziekenhuis in één ochtend vond wat mij mankeerde.. 
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◼ Nederland de medische wetenschap of een team van artsen niet feilloos is 

◼ Nederland De twijfel wegnemen 

◼ Nederland De twijfel komt ergens vandaan, zoek voor meer zekerheid bij een second opinion. 

◼ Nederland de twijfel moet weg 

◼ Nederland de twijfel moet weggehaald worden voordat een behandeling start 

◼ Nederland de twijfel zal anders altijd blijven bestaan. 

◼ Nederland Deze diagnose is wel zeer ingrijpend; bevestiging is dan zeer wenselijk 

◼ Nederland deze misschien toch nog iets anders kan betekenen 

◼ Nederland Deze mogelijkheid aanwezig is 

◼ Nederland Dichterbij 

◼ Nederland Die mogelijkheid bestaat 

◼ Nederland die wellicht beter is 

◼ Nederland dit de mogelijkheid is om de twijfel weg te nemen. 

◼ Nederland Dit een ernstige aandoening is 

◼ Nederland Dít ernstig genoeg is om er serieus naar te laten kijken 

◼ Nederland Dit inmiddels heel normaal is 

◼ Nederland dit op basis van mijn ongerustheid over de juistheid van de aanbeveling; men heeft mij dan niet 

overtuigend voorgelicht. 

◼ Nederland dit zo belangrijk is dat je het echt zeker moet weten 

◼ Nederland Dokters ook veel fouten maken 

◼ Nederland dubbele controle voor gerust stelling 

◼ Nederland EEn arts kan ook een fout maken of is hij niet menselijk 

◼ Nederland Een goede behandeling enorm belangrijk is en meer weten er meer dan 1 

◼ Nederland Een goede vergelijking dan mogelijk is. 

◼ Nederland een juiste diagnose toch wel belangrijk is 

◼ Nederland een juiste diagnose uiteraard enorm belangrijk is 

◼ Nederland een onjuiste diagnose grote gevolgen kan hebben en prostaatkanker levensbedreigend kan zijn 

◼ Nederland Een second opinion is altijd goed 

◼ Nederland een tweede diagnose is altijd beter als bij een arts 

◼ Nederland Enige extra zekerheid neemt mogelijke twijfels weg 

◼ Nederland Er de mogelijkheid van fouten maken altijd aanwezig is. 

◼ Nederland Er een goede behandeling verwacht mag worden en je op de hoogte bent met wat ze aan het 

doen zijn. 

◼ Nederland er een kans van overlijden is bij prostaatkanker. 

◼ Nederland Er is al eens een vlekje op mijn prostaat gevonden Is verwijderd en bleek goedaardig te zijn 

Maar mijn vader is er aan overleden 

◼ Nederland er kan altijd een andere mening zijn 

◼ Nederland er over de behandeling uiteenlopende opvattingen bestaan 

◼ Nederland er vele verschillende behandelingen zijn.  

◼ Nederland er worden teveel fouten gemaakt 

◼ Nederland er worden wel eens fouten gemaakt 

◼ Nederland Fout maken kan iedereen ,dus altijd second opinium 

◼ Nederland ga er ook van uit als men bij de neuroloog komt dat deze het zelfde moet constateren als mijn 

huisarts, hij zal niet als een blinde op het advies afgaan, tenminste zo denk ik. 
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◼ Nederland gaat om mijn lichaam 

◼ Nederland gaat toch om mij 

◼ Nederland geeft zekerheid. 

◼ Nederland geen zaak voor twijfel 

◼ Nederland Gezien de aard van de diagnose over levensbedreigende situatie (kanker) zou ik er toch nog 

voor de zekerheid nog een keer vragen om een onderzoek. 

◼ Nederland Gezondheid gaat voor alles dus ook een betrouwbare diagnose is belangrijk  

◼ Nederland Gezondheid is erg belangrijk en dus ook de behandeling 

◼ Nederland Gezondheid voor alles 

◼ Nederland Het altijd beter is om via een second opinion de twijfel weg te nemen. (twijfel en angst kunnen 

genezing in de weg staan) 

◼ Nederland Het behandelcentrum beter positioneren 

◼ Nederland het belangrijk genoeg is om de juiste diagnose te krijgen. 

◼ Nederland het belangrijk is om elke twijfel weg te nemen. 

◼ Nederland Het best ingrijpend is en ik zeker wil weten dat ik de juiste keuze maak 

◼ Nederland Het een dusdanig ernstig onderwerp is dat bij twijfel uiteraard een second opinion wordt 

gevraagd 

◼ Nederland Het gaat om mijn gezondheid en ik wil zekerheid over de te volgen behandeling 

◼ Nederland Het gaat tenslotte om mijn gezondheid 

◼ Nederland Het gaat wel om mijn gezondheid. 

◼ Nederland Het geen kleine ingreep is 

◼ Nederland het geen ziekte is waar je enig risico mee kan nemen 

◼ Nederland Het hier gaat over een levensgevaarlijke ziekte, en je wilt uiteraard zekerheid hebben omtrent 

de juiste diagnose. 

◼ Nederland Het is geen lichte diagnose  

◼ Nederland Het is mijn lijf 

◼ Nederland Het is ook een commerciële zaak 

◼ Nederland Het is van levensbelang. 

◼ Nederland Het je goed recht is 

◼ Nederland het mijn gezondheid is 

◼ Nederland het mijn lichaam is  

◼ Nederland Het om een aangrijpende ziekte gaat en ik geen twijfels wil over de diagnose en mogelijke 

verhandeling 

◼ Nederland Het om leven en dood kan gaan 

◼ Nederland het om mijn gezondheid gaat. 

◼ Nederland het om mijn leven gaat 

◼ Nederland het om mijn leven gaat 

◼ Nederland Het vaak nodig blijkt 

◼ Nederland het van levensbelang kan zijn  

◼ Nederland Het wel iets is voor een second opinion 

◼ Nederland het wel om je eigen lichaam gaat en onzekerheid op termijn kan gaan tegenwerken 

◼ Nederland het wel om mijn prostaat gaat. 

◼ Nederland het wellicht anders kan. 

◼ Nederland het wellicht méér zekerheid kan verschaffen 
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◼ Nederland Het zo ingrijpend is dat ik daar absolute zekerheid over zou willen hebben 

◼ Nederland Hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn keuzemogelijkheden zijn 

◼ Nederland Hoop 

◼ Nederland Iedereen een fout kan maken twee weten meer dan EEN 

◼ Nederland Iedereen fouten kan maken 

◼ Nederland iedereen kan fouten maken 

◼ Nederland Iedereen vergist zich wel eens  

◼ Nederland iedereen wel eens een fout maakt. 

◼ Nederland Ik ga graag op zekerheid, laat mij niet graag voor niets behandelen. 

◼ Nederland Ik wil zekerheid. 

◼ Nederland Ik 100% zekerheid wil hebben 

◼ Nederland ik ben in drachten onder toezicht en controle maar ben ook akl een paar keer in leidenn geweest 

◼ Nederland ik bij elke vorm van twijfel toch zekerheid wil hebben. 

◼ Nederland Ik bij ernstige twijfel het risico van een onjuiste behandeling te ingrijpend vind. Hierbij wil ik nog 

wel opmerken dat het voor de patiënt waarschijnlijk lastig zal zijn de diagnose te beoordelen. 

◼ Nederland Ik bij twijfel op zoek ga naar meer zekerheid. 

◼ Nederland ik dan zekerheid heb aan mijn twijfels 

◼ Nederland Ik dat altijd zal willen hebben 

◼ Nederland Ik dat van levensbelang vind. 

◼ Nederland Ik de beste behandeling wil bij mijn situatie  

◼ Nederland ik de beste behandeling wilt met het gewenste resultaat 

◼ Nederland ik de juiste info wil hebben 

◼ Nederland Ik de twijfel weg wil nemen 

◼ Nederland ik de uitslag zeer belangrijk vind 

◼ Nederland ik die twijfel wil wegnemen. 

◼ Nederland Ik duidelijk mijn kansen op herstel wens te weten 

◼ Nederland Ik echt zekerheid wil hebben 

◼ Nederland Ik eea zeker wil weten 

◼ Nederland Ik een zo goed mogelijke overweging wil kunnen maken voor het traject dat ik moet volgen 

◼ Nederland Ik er zeker van wil zijn. Fouten kunnen overal gemaakt worden.  

◼ Nederland ik geen onnodige behandelingen wil ondergaan 

◼ Nederland ik goed wil weten waar ik aan toe ben 

◼ Nederland ik graag zekerheid wil 

◼ Nederland Ik heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Het is en blijft mensenwerk! Een andere arts kan 

er nog wel eens heel anders naar kijken. 

◼ Nederland Ik het beste wil hebben 

◼ Nederland Ik het dan zeker weet  

◼ Nederland Ik het dan zeker wil weten of ik de ziekte wel of niet heb  

◼ Nederland ik het wel zeker wil weten 

◼ Nederland ik het zeker wil weten  

◼ Nederland ik het zeker wil weten 

◼ Nederland Ik het zeker wil weten 

◼ Nederland ik het zeker wil weten 

◼ Nederland ik het zeker wil weten en geen behandeling tegen prostaatkanker wil terwijl er iets anders mis is. 
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(en die behandeling de werkelijke kwaal zelfs zou kunnen verergeren) 

◼ Nederland Ik het zeker wil weten voordat ik een traject zou ingaan 

◼ Nederland Ik het zeker zou willen weten 

◼ Nederland ik iwil meer zekerheid zeker als ik de uitlreg van de arts niet voldoende vind 

◼ Nederland ik leef maar 1 keer en als ik dat goed doe is 1 keer genoeg, dus ga ik voor het maximale 

haalbare 

◼ Nederland Ik me niet bij een eerste onderzoek zou neerleggen. 

◼ Nederland ik meer zekerheid wil hebben 

◼ Nederland Ik niet wil leven met de gedachte had ik..... 

◼ Nederland ik op die manier meer zekerheid kan verkrijgen. Waarom niet? 

◼ Nederland ik risico wil uitsluiten 

◼ Nederland ik twijfel wil uitsluiten en twee er meer weten dan een 

◼ Nederland Ik van de twijfel af wil 

◼ Nederland Ik vertrouw niet 1 specialist  

◼ Nederland Ik vind dat normaal bij zo'n ziekte  

◼ Nederland ik volledige zekerheid wil hebben 

◼ Nederland ik vóór de behandeling zekerheid wil hebben en artsen zich ook kunnen vergissen 

◼ Nederland ik voor mijzelf zeker wil weten dat ik achter de constatering van het behandelcentrum sta. 

◼ Nederland ik vooreerst gediagnosticeerd zal zijn door een uroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar 

ik daarna zal kiezen voor een behandelcentrum met betere resultaten 

◼ Nederland Ik wel heel graag zeker wil weten hoe het zit en dan maakt het ook niet uit op hoeveel uur rijden 

dat is. 

◼ Nederland ik wel zeker wil zijn wat er precies aan de hand is 

◼ Nederland ik wel zekerheid wil 

◼ Nederland ik wil graag zekerheid hebben 

◼ Nederland Ik wil het zeker weten vandaar een second opinion om alle dingen uit te sluiten 

◼ Nederland Ik wil niets uit sluiten 

◼ Nederland Ik wil wel zekerheid 

◼ Nederland Ik wil weten of mijn keuze en de keuze van de huisarts de juiste is. Bij twijfel vraag ik altijd een 

second opinion.  

◼ Nederland Ik wil zekerheid. En bij twijfel wil ik dan graag een second opinion. 

◼ Nederland Ik zal altijd bij twijfel een second opinion aanvragen en wel in België of Duitsland 

◼ Nederland ik zeker wil weten of de diagnose juist is 

◼ Nederland ik zeker wil weten of ik prostaatkanker heb of niet 

◼ Nederland ik zeker wil weten voordat ik mij vol gif laat spuiten 

◼ Nederland Ik zeker wil weten wat er aan de hand is voor ik me eventueel laat behandelen. 

◼ Nederland ik zeker wil zijn over de diagnose 

◼ Nederland Ik zeker wil zijn van een goede diagnose. 

◼ Nederland ik zeker wil zijn van mijn zaak 

◼ Nederland ik zeker wil zijn. 

◼ Nederland ik zeker wil zijn. 

◼ Nederland Ik zekerheid wens 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland Ik zekerheid wil  
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◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland Ik zekerheid wil alvorens de (soort) behandeling te starten  

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland Ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland Ik zekerheid wil hebben over mijn ziekte/probleem 

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben over zoiets ingrijpends 

◼ Nederland Ik zekerheid wil hebben, die heb ik niet bij twijfel 

◼ Nederland Ik zekerheid wil hébben.  

◼ Nederland ik ZEKERHEID wil voordat ze aan de gang gaan......... 

◼ Nederland Ik zo zeker mogelijk wil zijn. 

◼ Nederland in overleg met de huisarts. het gat natuurlijk wel om je eigen gezondheid. daar moet je geen 

twijfels hebben bij een behandeling 

◼ Nederland Inderdaad bij twijfel, maar zal proberen een. reëel zelfoordeel te vormen 

◼ Nederland Is altijd goed een second opinion. 

◼ Nederland Is het operabel. 

◼ Nederland is nogal belangrijk 

◼ Nederland Is toch logisch 

◼ Nederland Ja misschien is het wel iets anders  

◼ Nederland ja, als ik twijfel zal ik dat zeker doen omdat ik zeker wil weten of de diagnose goed is gesteld 

◼ Nederland je altijd een second opinion moet vragen 

◼ Nederland je moet het eker weten, ingreep kan verstrekkende gevolgen hebben 

◼ Nederland je toch een correcte diagnose wilt hebben voor de behandelingen en waar een aanvang nemen. 

◼ Nederland Je toch zekerheid wil 

◼ Nederland je weet maar nooit 

◼ Nederland je wel gek bent als je het niet doet. Neem geen risico  

◼ Nederland Je wel vaker leest dat het een andere uitslag kan geven.  

◼ Nederland Je wilt dan toch meer zekerheid 

◼ Nederland Je wilt het toch zeker weten 

◼ Nederland Je zeker wil zijn van de diagnose en van de beste behandeling  

◼ Nederland Juist de twinflower vraag to Nader onderzoek 

◼ Nederland kan geen kwaad 

◼ Nederland Kijken of het zelfde antwoord krijg 

◼ Nederland Logisch  

◼ Nederland meer informatie 

◼ Nederland men in België beter is met dit onderwerp 

◼ Nederland Meten is weten  

◼ Nederland Mijn mening telt. 

◼ Nederland mocht ik twijfelen en mijn gevoel zegt anders zal ik zeker een second opinion aanvragen 

◼ Nederland Natuurlijk, als je twijfelt wil je meer zekerheid hebben. 

◼ Nederland neem geen risico in zo'n geval 
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◼ Nederland Niet alle specialisten alles kunnen weten  

◼ Nederland Niet alles zomaar geloven 

◼ Nederland Niet voor niets allerlei behandelingen wil ondegaan 

◼ Nederland nvt 

◼ Nederland om alle twijfel weg te nemen 

◼ Nederland Om de twijfel weg te memen 

◼ Nederland om het zeker te weten 

◼ Nederland om meer zekerheid 

◼ Nederland Om meer zekerheid te krijgen 

◼ Nederland Om mijn twijfel weg te nemen,die heb ik niet zonder reden! 

◼ Nederland Om twijfel weg te nemen 

◼ Nederland om zeker tezijn 

◼ Nederland Omdat 2 altijd meer weten dan 2. 

◼ Nederland Omdat 2 meningen beter zijn dan één! Om alle fouten uit te sluiten 

◼ Nederland omdat de behandeling zwaar is  

◼ Nederland omdat de diagnose over de juisheid van dit onderwerp erg belangrijk is  

◼ Nederland omdat een ieder het kan krijgen mannen dus 

◼ Nederland omdat er mensen werken 

◼ Nederland Omdat er twijfel is. 

◼ Nederland omdat er zowel voor diagnostiek en therapie nogal verschillende opties zijn en ik zou als ik 

twijfel over het stadium zeker gezien de consequenties een second opinion aanvragen ws. in een 

gespecialiseerd centrum dat zonodig gelijk een behandeling voorstelt; overigens komt 

prostaatkanker vrij veel voor , dus weet een uroloog, die gespecialiseerd is in prostaatkanker al 

heel snel wat het beste is. 

◼ Nederland omdat het toch iets belangrijk is. Een second opnion bevestigd het misschien zeker 

◼ Nederland Omdat ik al heel veel keer geopereerd ben en dus weet wat er speelt in een ziekenhuis 

◼ Nederland Omdat ik daar recht op heb 

◼ Nederland Omdat ik dan (zeker)weet dat ik er alles er aangedaan heb om een goede beslissing te kunnen 

nemen 

◼ Nederland Omdat ik de juiste beslissing wil maken 3n bij een second opinion gaan ze dieper in de 

onderzoeken 

◼ Nederland omdat ik er zeker van wil zijntot we tot een behandeling over gaan 

◼ Nederland Omdat ik ga voor zekerheid zonder aanziens des persoons-in kwestie 

◼ Nederland Omdat ik het beste behandeling wil met ervaren doktoren 

◼ Nederland Omdat ik het beste gevoel moet hebben over wat ik heb en wat de beste oplossing voor mij is. 

◼ Nederland omdat ik het zeker wil weten 

◼ Nederland omdat ik nooit over 1 nacht ijs gaat 

◼ Nederland omdat ik vind dat een diagnose niet genoeg is 

◼ Nederland Omdat ik zeker wil zijn of de juiste diagnose is gesteld  

◼ Nederland Omdat ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland Ook artsen fouten kunnen maken 

◼ Nederland Praktijk ervaring bij andere medische diagnose mij zeer wantrouwend heeft gemaakt. 

◼ Nederland prostaat in de familie zit 

◼ Nederland second opinions kunnen helpen 

◼ Nederland te belangrijk 
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◼ Nederland tuurlijk, is mijn gezondheid 

◼ Nederland Twee meer weten dan 1 

◼ Nederland Twee meer weten dan een 

◼ Nederland Twee meer weten dan één 

◼ Nederland twee mensen meer weten dan een, in dit geval 2 oncologen. de fweede kan wellicht voor een 

andere behandeling kiezen 

◼ Nederland twee weten er meer als een 

◼ Nederland twee weten meer als een 

◼ Nederland twee weten meer als een 

◼ Nederland Twee weten meer als een 

◼ Nederland Twee weten meer als een 

◼ Nederland twee weten meer dan 1 

◼ Nederland Twee weten meer dan 1 

◼ Nederland twee weten meer dan 1 en we hebben ervaring met verkeerde diagnoses 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland Twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan één 

◼ Nederland Twee weten meer dan één. 

◼ Nederland twee zien meer dan een ,en ook de behandeling kan anders zijn  

◼ Nederland twijfel blijft mij anders achtervolgen 

◼ Nederland twijfel is een slechte emotie 

◼ Nederland twijfel kan alleen door een second opinion worden weggenomen 

◼ Nederland Twijfel moet weggenomen worden. 

◼ Nederland twijfel niet goed is voor het herstel 

◼ Nederland twijfel nooit goed is 

◼ Nederland twijfel slecht is voor het genezingsproces 

◼ Nederland Twijfel voor onrust zorgt 

◼ Nederland Twijfel weghalen  

◼ Nederland Twijvel maakt onzeker. En dat is vervelend 

◼ Nederland voor bevestiging 

◼ Nederland Voor de zekerheid  

◼ Nederland Voor de zekerheid  

◼ Nederland Voor de zekerheid 

◼ Nederland voor meer zekerheid 

◼ Nederland voor zoiets moet je zekerheid hebben 

◼ Nederland Waarom niet? 

◼ Nederland Wanneer ik geen goed gevoel/vertrouwen heb in het behandelteam zou ik dat zeker doen. 

◼ Nederland Wil dan weten of het zo is en welke vorm 

◼ Nederland Wil er dan meer van weten 

◼ Nederland Wil graag zekerheid krijgen 
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◼ Nederland wil het zeker weten 

◼ Nederland Wil het zeker wetren 

◼ Nederland Wil weten waar ik sta en wat de opties zijn.  

◼ Nederland Wil zekerheden 

◼ Nederland ze kunnen het fout hebben 

◼ Nederland Zeer belangrijk  

◼ Nederland Zeker is zieker  

◼ Nederland Zeker weten is beter weten 

◼ Nederland Zeker, omdat ik weet dat het ook goed mis kan gaan.  

◼ Nederland zekerheid 

◼ Nederland zekerheid 

◼ Nederland zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid  

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland zekerheid boven alles 

◼ Nederland Zekerheid is belangrijk. 

◼ Nederland zekerheid voor alles 

◼ Nederland Zekerheid voor alles 

◼ Nederland zekerheid voor alles 

◼ Nederland Zekerheid voor alles  

◼ Nederland zekerheid voor alles 

◼ Nederland zekerheid voor alles 

◼ Nederland Zekerheid voor alles.  

◼ Nederland Zekerheid voor alles. En het geeft je daarna rust. 

◼ Nederland zekerheid voor alles.. 

◼ Nederland Zekerheid voor gaat. Zorgt voor rust als er hetzelfde uitkomt en als dat niet zo kun je gerichter 

vervolgstappen nemen. 

◼ Suriname er kunnen veel gekke dingen gebeuren bij zo'n diagnose dat je het ook graag van een ander wilt 

horen. 

◼ Suriname Omdat een 2de opinie goed is 

◼ Nederlandse 

Antillen / Aruba 

is altijd beter om een tweede mening te vragen 

◼ Nederlandse 

Antillen / Aruba 

Omdat ik zelf in de zorg werk. 

◼ Indonesië Dan zou ik naar Belgie gaan. 

◼ Indonesië dit altijd goed is om te doen 

◼ Indonesië Dit is zo’n precair onderwerp. Als ik zou twijfelen dan zou ik aanvullend advies vragen. 

◼ Indonesië Dit zal ik altijd doen. 

◼ Indonesië ervaringen van anderen ook nog een ander inzicht geven 

◼ Indonesië Ik zou in 1ste instantie nadere info vragen bij behandelcentrum. Als twijfel blijft ga ik zeker 
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elders second opinion aanvragen. 

◼ Indonesië Omdat bij twijfel altijd onderzoek, dus in dit geval, een second opinion noodzakelijk is. 

◼ Indonesië Wil zekerheid hebben  

◼ Afrikaans land 

(excl. Marokko) 

overgelegt klacht of recepte 

◼ Aziatisch land 

(excl. 

Indonesië) 

Voor 100% diagnose 

◼ Overig Een second opinion altijd verstandig is  

◼ Overig het belang groot is 

◼ Overig ik gewoon zekerheid wil hebben 

2.8.2. Ja, waarschijnlijk wel, omdat 

 

2.8.2.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 jaar 2 weten meer dan 1 

◼ 50-59 jaar als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een 

second opinion 

◼ 50-59 jaar Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de 

huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ 50-59 jaar Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel 

bij effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ 50-59 jaar Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ 50-59 jaar Bij twijfel wel 

◼ 50-59 jaar Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ 50-59 jaar dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ 50-59 jaar De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ 50-59 jaar De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ 50-59 jaar Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ 50-59 jaar Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ 50-59 jaar een second opinion altijd wel handig is. 

◼ 50-59 jaar een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ 50-59 jaar er ook fouten gemaakt worden 

◼ 50-59 jaar Het letterlijk van levensbelang is 

◼ 50-59 jaar Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ 50-59 jaar Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ 50-59 jaar het mijn lichaam is 

◼ 50-59 jaar Het nogal van levensbelang is 

◼ 50-59 jaar Het om mijn leven gaat. 

◼ 50-59 jaar Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ 50-59 jaar Het toch om je leven gaat 

◼ 50-59 jaar Het zeker wil weten 

◼ 50-59 jaar ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ 50-59 jaar ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 
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◼ 50-59 jaar ik er recht op heb bij twijfel  

◼ 50-59 jaar ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ 50-59 jaar Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ 50-59 jaar Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ 50-59 jaar ik vertrouw niet iedereen 

◼ 50-59 jaar ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ 50-59 jaar In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ 50-59 jaar Is gewoon belangrijk  

◼ 50-59 jaar ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ 50-59 jaar je het toch zekler wil weten 

◼ 50-59 jaar je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ 50-59 jaar Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ 50-59 jaar Je wil toch zekerheid hebben 

◼ 50-59 jaar Je zekerheid wilt 

◼ 50-59 jaar kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ 50-59 jaar lijkt mij wel zinvol 

◼ 50-59 jaar logisch als je twijfelt 

◼ 50-59 jaar Meer info 

◼ 50-59 jaar meer zekerheid krijgen 

◼ 50-59 jaar Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ 50-59 jaar n 

◼ 50-59 jaar omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ 50-59 jaar omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker wil 

weten  

◼ 50-59 jaar te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ 50-59 jaar Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ 50-59 jaar twee meer weten dan 1 

◼ 50-59 jaar Twee meer weten dan een 

◼ 50-59 jaar Twee weten meer dan een  

◼ 50-59 jaar Twijfel moet worden weggenomen 

◼ 50-59 jaar wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ 50-59 jaar X 

◼ 50-59 jaar Zeker is zeker 

◼ 50-59 jaar zekerheid 

◼ 50-59 jaar Zekerheid is belangrijk  

◼ 60-64 jaar , als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ 60-64 jaar als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ 60-64 jaar als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ 60-64 jaar als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er 

zekerheid gegeven wordt. 

◼ 60-64 jaar bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum ook 

hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ 60-64 jaar dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ 60-64 jaar er misschien een foutje gemaakt is. 
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◼ 60-64 jaar er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ 60-64 jaar gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ 60-64 jaar Gezien de ziekte 

◼ 60-64 jaar het om leven en dood gaat. 

◼ 60-64 jaar Het toch om je leven gaat 

◼ 60-64 jaar Het zeker wil weten 

◼ 60-64 jaar ik de twijfel wil wegnemen 

◼ 60-64 jaar ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ 60-64 jaar Ik het toch zeker wil weten 

◼ 60-64 jaar ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ 60-64 jaar ik wel zekerheid wil 

◼ 60-64 jaar ik zekerheid wil 

◼ 60-64 jaar in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ 60-64 jaar is altijd beter 

◼ 60-64 jaar Je van jezelf uit moet gaan 

◼ 60-64 jaar Kan geen kwaad 

◼ 60-64 jaar Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ 60-64 jaar Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ 60-64 jaar Twee weten meer dan een 

◼ 60-64 jaar Twee weten meer dan een. 

◼ 60-64 jaar U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ 60-64 jaar zekerheid wil 

◼ 65-69 jaar 2 meer weten dan 1 

◼ 65-69 jaar 2 weten er meer dan een 

◼ 65-69 jaar 2 weten meer dan 1 

◼ 65-69 jaar belangrijk op juiste conclusie 

◼ 65-69 jaar Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ 65-69 jaar Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ 65-69 jaar de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ 65-69 jaar Een weet meer dan twee  

◼ 65-69 jaar het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ 65-69 jaar Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ 65-69 jaar Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ 65-69 jaar Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel heen 

moeten bijten. 

◼ 65-69 jaar ik dan zekerheid heb 

◼ 65-69 jaar Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ 65-69 jaar Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ 65-69 jaar ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ 65-69 jaar Ik twijfel 

◼ 65-69 jaar ik twijfel 

◼ 65-69 jaar Ik twijfel niet echt. 

◼ 65-69 jaar ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na 
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de operatie 

◼ 65-69 jaar ik wel 100% zekerheid wil 

◼ 65-69 jaar Ik zekerheid wil 

◼ 65-69 jaar Ik zekerheid wil. 

◼ 65-69 jaar in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ 65-69 jaar informeren kan gwen kwaad 

◼ 65-69 jaar Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ 65-69 jaar na overleg met huisarts 

◼ 65-69 jaar om meer zekerheid te krijgen 

◼ 65-69 jaar om zeker te zijn van de diagnose 

◼ 65-69 jaar Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ 65-69 jaar omdat ik twijfel 

◼ 65-69 jaar ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de eerste 

diagnose gebaseerd is 

◼ 65-69 jaar Second opinion is goed 

◼ 65-69 jaar Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ 65-69 jaar voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ 65-69 jaar voor zekerheid 

◼ 65-69 jaar Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ 65-69 jaar wil het dan ook echt zeker weten 

◼ 65-69 jaar Zekerheid 

◼ 65-69 jaar zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 artsen weten meer dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 meer weten dan 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 weten meer dan 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 weten meer dan 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 weten meer dan 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

2 weten meer dan 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening horen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Altijd 'n second opinion 

◼ 70 jaar en Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 
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ouder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

bevestiging van de diagnose wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ 70 jaar en 

ouder 

bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Blijft altijd een probleem 

◼ 70 jaar en 

ouder 

de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men 

behandelen? 

◼ 70 jaar en 

ouder 

dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

door de outstane twijvel 

◼ 70 jaar en 

ouder 

een andere mening ook belangrijk is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ 70 jaar en 

ouder 

Er klachten zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

extra controle 

◼ 70 jaar en 

ouder 

fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het altijd goed is te vergelijken 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Het gaat om MIJN lijf! 

◼ 70 jaar en het gevaarlijker is dan een verkoudheid 
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ouder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het is belangrijk 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het nogal belangrijk is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Het van groot belang kan zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het zekere voor het onzekere 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Iedereen kan er naastzitten. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik goed wil zijn ingelicht 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik het zeker wil weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik het zeker wil weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een 

behandeling kan denken 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik toch zekerheid wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik wil wel zeker zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ 70 jaar en ik zekerheid wil 
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ouder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik zekerheid wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik zekerheid wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik zekerheid wil hebben 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik zekerheid wil hebben.  

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik zekerheid zou willenp 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik zekerheil wil 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ 70 jaar en 

ouder 

In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ivm twijfel 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Meer vertrouwen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Na overleg met huisarts 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Niets is zeker 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Om alles uit te sluiten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ 70 jaar en Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een 
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ouder ander licht op de situatie kan geven 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik twijfel heb 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat je het beste ervan hoopt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat twee meer weten dan een.  

◼ 70 jaar en 

ouder 

onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Twee meer weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee meer weten dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Twee weten er meer als een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer als een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Twee weten meer dan een 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer dan een! 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Twee weten meer dan een. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twee weten meer dan één. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de keuze 

van het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ 70 jaar en uitsluiten van foutieve diagnose 
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ouder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

voor alle zekerheid 

◼ 70 jaar en 

ouder 

WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Zekerheid niet onbelangrijk is. 

2.8.2.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

2 weten meer dan 1 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

2 weten meer dan 1 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

2 weten meer dan 1 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies 

geven van een second opinion 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met 

instemming van bijv. de huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion 

vragen. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Een weet meer dan twee  

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Er klachten zijn 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

er ook fouten gemaakt worden 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

het mijn lichaam is 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Het nogal van levensbelang is 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 
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◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik twijfel niet echt. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder 

incontinentie optreedt na de operatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik zekerheid wil. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

is altijd beter 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ivm twijfel 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

n 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Om alles uit te sluiten 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

omdat ik twijfel 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Omdat ik twijfel heb 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

twee weten meer dan een 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

twee weten meer dan een! 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Twee weten meer dan een. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion 

overwegen, maar waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

voor alle zekerheid 
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◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

, als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 artsen weten meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 meer weten dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 meer weten dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten er meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

2 weten meer dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een 

tweede mening horen. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd 

blijft verwijten. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn 

twijfel onterecht is er zekerheid gegeven wordt. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Altijd 'n second opinion 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. 

Omdat de operatie veel bij effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

belangrijk op juiste conclusie 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bevestiging van de diagnose wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel altijd een second opinium  
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◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander 

behandelcentrum ook hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de 

diagnose en behandelplan. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel wel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel 

terecht is of niet. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Blijft altijd een probleem 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). 

Hoe gaat men behandelen? 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

door de outstane twijvel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een andere mening ook belangrijk is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

er misschien een foutje gemaakt is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

extra controle 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Gezien de ziekte 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld 

heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het altijd goed is te vergelijken 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het gaat om MIJN lijf! 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het is belangrijk 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het nogal belangrijk is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het om leven en dood gaat. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het om mijn leven gaat. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het toch om je leven gaat 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het toch om je leven gaat 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het van groot belang kan zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan 

door de zure appel heen moeten bijten. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder Het zeker wil weten 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

het zekere voor het onzekere 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Iedereen kan er naastzitten. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik dan zekerheid heb 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik er recht op heb bij twijfel  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik goed wil zijn ingelicht 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik het toch zeker wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik het zeker wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of 

anders over een behandeling kan denken 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Meerpersoons huishouden zonder ik toch zekerheid wil 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik twijfel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik twijfel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik vertrouw niet iedereen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik wel 100% zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik wel zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose 

is gesteld. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik wil wel zeker zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheid zou willenp 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zekerheil wil 

◼ Meerpersoons huishouden zonder ikzou anders geen twijfel hebben 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun 

methodes. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

informeren kan gwen kwaad 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Is gewoon belangrijk  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

je het toch zekler wil weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je zekerheid wilt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Kan geen kwaad 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

logisch als je twijfelt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Meer info 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Meer vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

meer zekerheid krijgen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt 

het gesprek. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

na overleg met huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Na overleg met huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden zonder Niets is zeker 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

om meer zekerheid te krijgen 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je 

het wel echt zeker wil weten  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet 

wordt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede 

opinie toch weer een ander licht op de situatie kan geven 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke 

stukken, waarop de eerste diagnose gebaseerd is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Second opinion is goed 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 
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kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee meer weten 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee meer weten dan 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee meer weten dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee meer weten dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten er meer als een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer als een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan een  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan een 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twee weten meer dan één. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen 

twijfel zijn als de keuze van het behandelcentrum op een grondige manier heeft 

plaatsgevonden. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

voor zekerheid 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

wil het dan ook echt zeker weten 
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◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

X 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zeker is zeker 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid is belangrijk  

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zekerheid niet onbelangrijk is. 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

zekerheid wil 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

Twee weten meer dan een. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

lijkt mij wel zinvol 

2.8.2.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

2 weten er meer dan een 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

2 weten meer dan 1 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een 

second opinion 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander 

behandelcentrum ook hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en 

behandelplan. 
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◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Gezien de ziekte 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

het mijn lichaam is 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

het om leven en dood gaat. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het om mijn leven gaat. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het toch om je leven gaat 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het toch om je leven gaat 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Het zeker wil weten 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik het zeker wil weten 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik twijfel 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik vertrouw niet iedereen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik zekerheid wil 
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◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Is gewoon belangrijk  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

je het toch zekler wil weten 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Kan geen kwaad 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

lijkt mij wel zinvol 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Meer info 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

meer zekerheid krijgen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

n 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

na overleg met huisarts 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Niets is zeker 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

om meer zekerheid te krijgen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt 

zeker wil weten  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

twee meer weten dan 1 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Twee meer weten dan een 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Twee weten meer dan een 
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◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Twee weten meer dan een  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Zeker is zeker 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

zekerheid 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

zekerheid wil 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

, als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Bij twijfel wel 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

er ook fouten gemaakt worden 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik er recht op heb bij twijfel  

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Ik zekerheid wil 
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◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

logisch als je twijfelt 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Twee weten meer dan een. 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

X 

◼ Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Zekerheid is belangrijk  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 artsen weten meer dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 meer weten dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 meer weten dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

2 weten meer dan 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening 

horen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. 

de huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht 

is er zekerheid gegeven wordt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Altijd 'n second opinion 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie 

veel bij effecten kan hebben is dit noodzakelijk  
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

belangrijk op juiste conclusie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

bevestiging van de diagnose wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Blijft altijd een probleem 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men 

behandelen? 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

door de outstane twijvel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

een andere mening ook belangrijk is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Een weet meer dan twee  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Er klachten zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

er misschien een foutje gemaakt is. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

extra controle 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het altijd goed is te vergelijken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het gaat om MIJN lijf! 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het is belangrijk 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het nogal belangrijk is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het nogal van levensbelang is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het van groot belang kan zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure 

appel heen moeten bijten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het zeker wil weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het zekere voor het onzekere 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Iedereen kan er naastzitten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik dan zekerheid heb 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik goed wil zijn ingelicht 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik het toch zeker wil weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zeker wil weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een 

behandeling kan denken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik toch zekerheid wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik twijfel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik twijfel niet echt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie 

optreedt na de operatie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik wel 100% zekerheid wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik wel zekerheid wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik wil wel zeker zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid wil. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheid zou willenp 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zekerheil wil 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

informeren kan gwen kwaad 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

is altijd beter 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ivm twijfel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je zekerheid wilt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Meer vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Na overleg met huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Om alles uit te sluiten 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer 

een ander licht op de situatie kan geven 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik twijfel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik twijfel heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de 

eerste diagnose gebaseerd is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Second opinion is goed 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee meer weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee meer weten dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten er meer als een 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer als een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten meer dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan een! 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twee weten meer dan een. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twee weten meer dan één. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de 

keuze van het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor alle zekerheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

voor zekerheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

wil het dan ook echt zeker weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zekerheid niet onbelangrijk is. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zekerheid over behandeling belangrijk is 

2.8.2.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag 2 artsen weten meer dan een 

◼ Laag 2 weten meer dan 1 

◼ Laag 2 weten meer dan 1 

◼ Laag 2 weten meer dan 1 

◼ Laag als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Laag als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening horen. 

◼ Laag als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Laag Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de huisarts, 

zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ Laag als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er 

zekerheid gegeven wordt. 

◼ Laag Altijd 'n second opinion 

◼ Laag belangrijk op juiste conclusie 

◼ Laag bevestiging van de diagnose wil 

◼ Laag Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Laag bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Laag bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum ook hun 

mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ Laag Blijft altijd een probleem 

◼ Laag dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Laag de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ Laag De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ Laag Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Laag een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Laag Er klachten zijn 

◼ Laag er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ Laag er ook fouten gemaakt worden 

◼ Laag Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Laag het is belangrijk 

◼ Laag het mijn lichaam is 

◼ Laag Het toch om je leven gaat 

◼ Laag Het toch om je leven gaat 

◼ Laag Het van groot belang kan zijn 

◼ Laag Het zeker wil weten 

◼ Laag het zekere voor het onzekere 

◼ Laag Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ Laag ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Laag ik het zeker wil weten 

◼ Laag Ik twijfel 

◼ Laag Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Laag ik wel 100% zekerheid wil 
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◼ Laag ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Laag Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Laag ik zekerheid wil 

◼ Laag ik zekerheid wil hebben 

◼ Laag Ik zekerheil wil 

◼ Laag In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ Laag informeren kan gwen kwaad 

◼ Laag is altijd beter 

◼ Laag je het toch zekler wil weten 

◼ Laag Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Laag Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Laag Kan geen kwaad 

◼ Laag Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ Laag misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ Laag na overleg met huisarts 

◼ Laag omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Laag Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Laag Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Laag Second opinion is goed 

◼ Laag te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Laag Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Laag twee meer weten dan een 

◼ Laag Twee weten er meer als een 

◼ Laag twee weten meer als een 

◼ Laag voor zekerheid 

◼ Laag Zekerheid 

◼ Midden , als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Midden 2 weten er meer dan een 

◼ Midden 2 weten meer dan 1 

◼ Midden 2 weten meer dan 1 

◼ Midden als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Midden als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een second 

opinion 

◼ Midden Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel bij 

effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ Midden Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ Midden Bij twijfel wel 

◼ Midden Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ Midden De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Midden door de outstane twijvel 

◼ Midden een andere mening ook belangrijk is 

◼ Midden een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Midden Een weet meer dan twee  

◼ Midden er misschien een foutje gemaakt is. 
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◼ Midden er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ Midden fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ Midden gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Midden Gezien de ziekte 

◼ Midden Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Midden het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ Midden het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Midden het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Midden het om leven en dood gaat. 

◼ Midden Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Midden Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Midden Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel heen 

moeten bijten. 

◼ Midden Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Midden Iedereen kan er naastzitten. 

◼ Midden ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Midden ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Midden ik er recht op heb bij twijfel  

◼ Midden ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Midden Ik het toch zeker wil weten 

◼ Midden Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een behandeling 

kan denken 

◼ Midden Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Midden ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Midden ik toch zekerheid wil 

◼ Midden ik vertrouw niet iedereen 

◼ Midden Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Midden Ik wil wel zeker zijn 

◼ Midden ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ Midden Ik zekerheid wil 

◼ Midden Ik zekerheid wil 

◼ Midden Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Midden ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ Midden in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Midden ivm twijfel 

◼ Midden ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ Midden Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Midden Je zekerheid wilt 

◼ Midden logisch als je twijfelt 

◼ Midden maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Midden Meer vertrouwen 

◼ Midden Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Midden n 

◼ Midden Niets is zeker 
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◼ Midden Om alles uit te sluiten 

◼ Midden Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Midden om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Midden omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ Midden Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Midden omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Midden omdat ik twijfel 

◼ Midden Omdat ik twijfel heb 

◼ Midden Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Midden Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Midden Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Midden Twee meer weten 

◼ Midden twee meer weten dan 1 

◼ Midden Twee meer weten dan een 

◼ Midden twee weten meer dan een 

◼ Midden twee weten meer dan een 

◼ Midden Twee weten meer dan een  

◼ Midden twee weten meer dan een! 

◼ Midden Twee weten meer dan een. 

◼ Midden twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Midden Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Midden voor alle zekerheid 

◼ Midden Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Midden WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Midden Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Midden wil het dan ook echt zeker weten 

◼ Midden X 

◼ Midden Zekerheid is belangrijk  

◼ Midden zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ Midden zekerheid wil 

◼ Hoog 2 meer weten dan 1 

◼ Hoog 2 meer weten dan 1 

◼ Hoog 2 weten meer dan 1 

◼ Hoog alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ Hoog als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ Hoog Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ Hoog Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Hoog Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ Hoog Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Hoog dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Hoog de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ Hoog de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ Hoog De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ Hoog de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men behandelen? 
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◼ Hoog Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Hoog dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Hoog een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Hoog Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Hoog extra controle 

◼ Hoog hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Hoog het altijd goed is te vergelijken 

◼ Hoog Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Hoog Het gaat om MIJN lijf! 

◼ Hoog Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Hoog het nogal belangrijk is 

◼ Hoog Het nogal van levensbelang is 

◼ Hoog Het om mijn leven gaat. 

◼ Hoog Het zeker wil weten 

◼ Hoog ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ Hoog ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Hoog ik dan zekerheid heb 

◼ Hoog ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Hoog ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Hoog Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ Hoog ik goed wil zijn ingelicht 

◼ Hoog Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Hoog ik het zeker wil weten 

◼ Hoog ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Hoog ik twijfel 

◼ Hoog Ik twijfel niet echt. 

◼ Hoog ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Hoog Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ Hoog ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na de 

operatie 

◼ Hoog ik wel zekerheid wil 

◼ Hoog ik zekerheid wil 

◼ Hoog ik zekerheid wil 

◼ Hoog ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Hoog Ik zekerheid wil. 

◼ Hoog Ik zekerheid zou willenp 

◼ Hoog In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ Hoog In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ Hoog in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Hoog Is gewoon belangrijk  

◼ Hoog je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Hoog Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Hoog Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ Hoog kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 
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◼ Hoog lijkt mij wel zinvol 

◼ Hoog Meer info 

◼ Hoog meer zekerheid krijgen 

◼ Hoog Na overleg met huisarts 

◼ Hoog om meer zekerheid te krijgen 

◼ Hoog omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker wil 

weten  

◼ Hoog Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ Hoog omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Hoog Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een ander 

licht op de situatie kan geven 

◼ Hoog omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Hoog omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Hoog onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Hoog ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de eerste 

diagnose gebaseerd is 

◼ Hoog Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Hoog twee weten meer dan een 

◼ Hoog Twee weten meer dan een 

◼ Hoog Twee weten meer dan een 

◼ Hoog Twee weten meer dan een. 

◼ Hoog twee weten meer dan één. 

◼ Hoog twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de keuze van 

het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ Hoog twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ Hoog U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ Hoog uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Hoog voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Hoog wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Hoog Zeker is zeker 

◼ Hoog zekerheid 

◼ Hoog Zekerheid niet onbelangrijk is. 

2.8.2.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ Noord-

Nederland 

als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening 

horen. 

◼ Noord-

Nederland 

Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel 

bij effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ Noord-

Nederland 

Bij twijfel wel 

◼ Noord-

Nederland 

Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 
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◼ Noord-

Nederland 

door de outstane twijvel 

◼ Noord-

Nederland 

een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Noord-

Nederland 

het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Noord-

Nederland 

het nogal belangrijk is 

◼ Noord-

Nederland 

het om leven en dood gaat. 

◼ Noord-

Nederland 

Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel 

heen moeten bijten. 

◼ Noord-

Nederland 

ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Noord-

Nederland 

Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Noord-

Nederland 

ik vertrouw niet iedereen 

◼ Noord-

Nederland 

ik zekerheid wil hebben 

◼ Noord-

Nederland 

Je zekerheid wilt 

◼ Noord-

Nederland 

maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Noord-

Nederland 

omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Noord-

Nederland 

Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Noord-

Nederland 

omdat ik twijfel 

◼ Noord-

Nederland 

Twee weten meer dan een 

◼ Noord-

Nederland 

Twee weten meer dan een. 

◼ Noord-

Nederland 

wil het dan ook echt zeker weten 

◼ Oost-

Nederland 

, als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Oost-

Nederland 

2 meer weten dan 1 

◼ Oost-

Nederland 

als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Oost-

Nederland 

als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Oost-

Nederland 

Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 
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◼ Oost-

Nederland 

Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Oost-

Nederland 

dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Oost-

Nederland 

De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Oost-

Nederland 

de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men 

behandelen? 

◼ Oost-

Nederland 

Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Oost-

Nederland 

dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Oost-

Nederland 

een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Oost-

Nederland 

een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Oost-

Nederland 

er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ Oost-

Nederland 

gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Oost-

Nederland 

Gezien de ziekte 

◼ Oost-

Nederland 

Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Oost-

Nederland 

Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Oost-

Nederland 

Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Oost-

Nederland 

Het zeker wil weten 

◼ Oost-

Nederland 

ik goed wil zijn ingelicht 

◼ Oost-

Nederland 

ik toch zekerheid wil 

◼ Oost-

Nederland 

Ik twijfel niet echt. 

◼ Oost-

Nederland 

ik wel zekerheid wil 

◼ Oost-

Nederland 

Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik zekerheid wil 

◼ Oost-

Nederland 

Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Oost-

Nederland 

Ik zekerheid wil. 
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◼ Oost-

Nederland 

Ik zekerheid zou willenp 

◼ Oost-

Nederland 

Ik zekerheil wil 

◼ Oost-

Nederland 

in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Oost-

Nederland 

informeren kan gwen kwaad 

◼ Oost-

Nederland 

Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Oost-

Nederland 

kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Oost-

Nederland 

lijkt mij wel zinvol 

◼ Oost-

Nederland 

meer zekerheid krijgen 

◼ Oost-

Nederland 

Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Oost-

Nederland 

Niets is zeker 

◼ Oost-

Nederland 

omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker 

wil weten  

◼ Oost-

Nederland 

Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een 

ander licht op de situatie kan geven 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat ik twijfel heb 

◼ Oost-

Nederland 

ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de 

eerste diagnose gebaseerd is 

◼ Oost-

Nederland 

Second opinion is goed 

◼ Oost-

Nederland 

Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Oost-

Nederland 

Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Oost-

Nederland 

twee meer weten dan een 

◼ Oost-

Nederland 

twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de 

keuze van het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ Oost-

Nederland 

Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Oost-

Nederland 

voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Oost-

Nederland 

X 

◼ Oost-

Nederland 

Zekerheid 
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◼ Oost-

Nederland 

zekerheid 

◼ Oost-

Nederland 

zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten er meer dan een 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Nederland 

als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de 

huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Altijd 'n second opinion 

◼ Zuid-

Nederland 

Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Zuid-

Nederland 

bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Zuid-

Nederland 

dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

een andere mening ook belangrijk is 

◼ Zuid-

Nederland 

Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Zuid-

Nederland 

Een weet meer dan twee  

◼ Zuid-

Nederland 

er misschien een foutje gemaakt is. 

◼ Zuid-

Nederland 

extra controle 

◼ Zuid-

Nederland 

Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Zuid-

Nederland 

het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Zuid-

Nederland 

het is belangrijk 

◼ Zuid-

Nederland 

het mijn lichaam is 

◼ Zuid-

Nederland 

Het om mijn leven gaat. 

◼ Zuid-

Nederland 

Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Zuid-

Nederland 

Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 
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◼ Zuid-

Nederland 

Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het zeker wil weten 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een 

behandeling kan denken 

◼ Zuid-

Nederland 

ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

ik wel 100% zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ Zuid-

Nederland 

in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Zuid-

Nederland 

is altijd beter 

◼ Zuid-

Nederland 

Is gewoon belangrijk  

◼ Zuid-

Nederland 

ivm twijfel 

◼ Zuid-

Nederland 

je het toch zekler wil weten 

◼ Zuid-

Nederland 

je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

Meer info 
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◼ Zuid-

Nederland 

Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Zuid-

Nederland 

om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Zuid-

Nederland 

onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Zuid-

Nederland 

te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Zuid-

Nederland 

Twee weten er meer als een 

◼ Zuid-

Nederland 

twee weten meer als een 

◼ Zuid-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ Zuid-

Nederland 

Twee weten meer dan een  

◼ Zuid-

Nederland 

Twee weten meer dan een. 

◼ Zuid-

Nederland 

uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Zuid-

Nederland 

WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Zuid-

Nederland 

Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Zuid-

Nederland 

wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Zuid-

Nederland 

Zeker is zeker 

◼ Zuid-

Nederland 

zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ West-

Nederland 

2 artsen weten meer dan een 
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◼ West-

Nederland 

2 meer weten dan 1 

◼ West-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

2 weten meer dan 1 

◼ West-

Nederland 

alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ West-

Nederland 

als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ West-

Nederland 

als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een 

second opinion 

◼ West-

Nederland 

als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er 

zekerheid gegeven wordt. 

◼ West-

Nederland 

belangrijk op juiste conclusie 

◼ West-

Nederland 

Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ West-

Nederland 

bevestiging van de diagnose wil 

◼ West-

Nederland 

Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ West-

Nederland 

Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ West-

Nederland 

bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum 

ook hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ West-

Nederland 

Blijft altijd een probleem 

◼ West-

Nederland 

de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ West-

Nederland 

de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ West-

Nederland 

De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ West-

Nederland 

de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ West-

Nederland 

De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ West-

Nederland 

Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ West-

Nederland 

Er klachten zijn 

◼ West-

Nederland 

er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 552 

◼ West-

Nederland 

er ook fouten gemaakt worden 

◼ West-

Nederland 

fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ West-

Nederland 

hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ West-

Nederland 

het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ West-

Nederland 

het altijd goed is te vergelijken 

◼ West-

Nederland 

Het gaat om MIJN lijf! 

◼ West-

Nederland 

Het nogal van levensbelang is 

◼ West-

Nederland 

Het toch om je leven gaat 

◼ West-

Nederland 

Het toch om je leven gaat 

◼ West-

Nederland 

Het van groot belang kan zijn 

◼ West-

Nederland 

Het zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

het zekere voor het onzekere 

◼ West-

Nederland 

Iedereen kan er naastzitten. 

◼ West-

Nederland 

ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ West-

Nederland 

ik dan zekerheid heb 

◼ West-

Nederland 

ik er recht op heb bij twijfel  

◼ West-

Nederland 

ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ West-

Nederland 

Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ West-

Nederland 

ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ West-

Nederland 

Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ West-

Nederland 

Ik het toch zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

ik het zeker wil weten 

◼ West-

Nederland 

ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 
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◼ West-

Nederland 

Ik twijfel 

◼ West-

Nederland 

ik twijfel 

◼ West-

Nederland 

ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ West-

Nederland 

Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ West-

Nederland 

ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na 

de operatie 

◼ West-

Nederland 

Ik wil wel zeker zijn 

◼ West-

Nederland 

ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ West-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ West-

Nederland 

ik zekerheid wil 

◼ West-

Nederland 

ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ West-

Nederland 

ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ West-

Nederland 

In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ West-

Nederland 

In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ West-

Nederland 

In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ West-

Nederland 

ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ West-

Nederland 

Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ West-

Nederland 

Je van jezelf uit moet gaan 

◼ West-

Nederland 

Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ West-

Nederland 

Kan geen kwaad 

◼ West-

Nederland 

Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ West-

Nederland 

logisch als je twijfelt 

◼ West-

Nederland 

Meer vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 
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◼ West-

Nederland 

n 

◼ West-

Nederland 

Na overleg met huisarts 

◼ West-

Nederland 

na overleg met huisarts 

◼ West-

Nederland 

Om alles uit te sluiten 

◼ West-

Nederland 

om meer zekerheid te krijgen 

◼ West-

Nederland 

omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ West-

Nederland 

Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ West-

Nederland 

omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ West-

Nederland 

omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ West-

Nederland 

Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ West-

Nederland 

Twee meer weten 

◼ West-

Nederland 

twee meer weten dan 1 

◼ West-

Nederland 

Twee meer weten dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan een 

◼ West-

Nederland 

Twee weten meer dan een 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan een! 

◼ West-

Nederland 

twee weten meer dan één. 

◼ West-

Nederland 

twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ West-

Nederland 

twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ West-

Nederland 

U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ West-

Nederland 

voor alle zekerheid 

◼ West-

Nederland 

voor zekerheid 
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◼ West-

Nederland 

Zekerheid is belangrijk  

◼ West-

Nederland 

Zekerheid niet onbelangrijk is. 

2.8.2.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe 2 weten meer dan 1 

◼ Drenthe als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening horen. 

◼ Drenthe een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Drenthe het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Drenthe het om leven en dood gaat. 

◼ Drenthe Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Drenthe ik vertrouw niet iedereen 

◼ Drenthe ik zekerheid wil hebben 

◼ Drenthe Je zekerheid wilt 

◼ Drenthe omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Drenthe Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Flevoland als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Flevoland Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Flevoland in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Flevoland informeren kan gwen kwaad 

◼ Flevoland Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Flevoland Omdat ik twijfel heb 

◼ Friesland door de outstane twijvel 

◼ Friesland het nogal belangrijk is 

◼ Friesland Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel 

heen moeten bijten. 

◼ Friesland ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Friesland Twee weten meer dan een. 

◼ Gelderland 2 meer weten dan 1 

◼ Gelderland als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Gelderland Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Gelderland De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Gelderland de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men 

behandelen? 

◼ Gelderland Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Gelderland een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Gelderland een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Gelderland er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ Gelderland gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Gelderland Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Gelderland Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Gelderland Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Gelderland Het zeker wil weten 

◼ Gelderland ik goed wil zijn ingelicht 
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◼ Gelderland Ik twijfel niet echt. 

◼ Gelderland Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Gelderland Ik zekerheil wil 

◼ Gelderland lijkt mij wel zinvol 

◼ Gelderland meer zekerheid krijgen 

◼ Gelderland Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Gelderland Niets is zeker 

◼ Gelderland omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker 

wil weten  

◼ Gelderland Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een 

ander licht op de situatie kan geven 

◼ Gelderland ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de eerste 

diagnose gebaseerd is 

◼ Gelderland Second opinion is goed 

◼ Gelderland twee meer weten dan een 

◼ Gelderland twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de 

keuze van het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ Gelderland Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Gelderland voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Gelderland zekerheid 

◼ Gelderland Zekerheid 

◼ Gelderland zekerheid wil 

◼ Groningen Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel 

bij effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ Groningen Bij twijfel wel 

◼ Groningen Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ Groningen maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Groningen omdat ik twijfel 

◼ Groningen Twee weten meer dan een 

◼ Groningen wil het dan ook echt zeker weten 

◼ Limburg dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Limburg een andere mening ook belangrijk is 

◼ Limburg Een weet meer dan twee  

◼ Limburg er misschien een foutje gemaakt is. 

◼ Limburg Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Limburg het is belangrijk 

◼ Limburg Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Limburg ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Limburg Ik zekerheid wil 

◼ Limburg is altijd beter 

◼ Limburg Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Limburg omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Limburg Twee weten er meer als een 

◼ Limburg twee weten meer als een 
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◼ Limburg twee weten meer dan een 

◼ Limburg uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Noord-

Brabant 

2 weten er meer dan een 

◼ Noord-

Brabant 

2 weten meer dan 1 

◼ Noord-

Brabant 

2 weten meer dan 1 

◼ Noord-

Brabant 

als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Noord-

Brabant 

Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de 

huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ Noord-

Brabant 

Altijd 'n second opinion 

◼ Noord-

Brabant 

bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Noord-

Brabant 

Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Noord-

Brabant 

extra controle 

◼ Noord-

Brabant 

het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Noord-

Brabant 

het mijn lichaam is 

◼ Noord-

Brabant 

Het om mijn leven gaat. 

◼ Noord-

Brabant 

ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Noord-

Brabant 

ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Noord-

Brabant 

Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Noord-

Brabant 

ik het zeker wil weten 

◼ Noord-

Brabant 

Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een 

behandeling kan denken 

◼ Noord-

Brabant 

ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Noord-

Brabant 

Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Noord-

Brabant 

Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Noord-

Brabant 

ik zekerheid wil 
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◼ Noord-

Brabant 

in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Noord-

Brabant 

Is gewoon belangrijk  

◼ Noord-

Brabant 

ivm twijfel 

◼ Noord-

Brabant 

je het toch zekler wil weten 

◼ Noord-

Brabant 

je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Noord-

Brabant 

Meer info 

◼ Noord-

Brabant 

Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Noord-

Brabant 

om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Noord-

Brabant 

onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Noord-

Brabant 

te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Noord-

Brabant 

Twee weten meer dan een  

◼ Noord-

Brabant 

Twee weten meer dan een. 

◼ Noord-

Brabant 

Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Noord-

Brabant 

Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Noord-

Brabant 

wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Noord-

Brabant 

Zeker is zeker 

◼ Noord-

Brabant 

zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ Noord-

Holland 

2 weten meer dan 1 

◼ Noord-

Holland 

als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een 

second opinion 

◼ Noord-

Holland 

Bij twijfel nogmaals onderzoeken 
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◼ Noord-

Holland 

bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum 

ook hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ Noord-

Holland 

de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ Noord-

Holland 

De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ Noord-

Holland 

Er klachten zijn 

◼ Noord-

Holland 

er ook fouten gemaakt worden 

◼ Noord-

Holland 

fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ Noord-

Holland 

hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Noord-

Holland 

het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ Noord-

Holland 

het altijd goed is te vergelijken 

◼ Noord-

Holland 

Het nogal van levensbelang is 

◼ Noord-

Holland 

Het toch om je leven gaat 

◼ Noord-

Holland 

Het zeker wil weten 

◼ Noord-

Holland 

ik er recht op heb bij twijfel  

◼ Noord-

Holland 

Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ Noord-

Holland 

Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ Noord-

Holland 

ik het zeker wil weten 

◼ Noord-

Holland 

Ik wil wel zeker zijn 

◼ Noord-

Holland 

ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ Noord-

Holland 

In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ Noord-

Holland 

In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ Noord-

Holland 

Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Noord-

Holland 

Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ Noord-

Holland 

Na overleg met huisarts 
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◼ Noord-

Holland 

Om alles uit te sluiten 

◼ Noord-

Holland 

om meer zekerheid te krijgen 

◼ Noord-

Holland 

omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Noord-

Holland 

Twee meer weten 

◼ Noord-

Holland 

twee weten meer dan één. 

◼ Noord-

Holland 

Zekerheid is belangrijk  

◼ Noord-

Holland 

Zekerheid niet onbelangrijk is. 

◼ Overijssel , als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Overijssel Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Overijssel dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Overijssel dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Overijssel Gezien de ziekte 

◼ Overijssel ik toch zekerheid wil 

◼ Overijssel ik wel zekerheid wil 

◼ Overijssel Ik zekerheid wil 

◼ Overijssel Ik zekerheid wil. 

◼ Overijssel Ik zekerheid zou willenp 

◼ Overijssel kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Overijssel Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Overijssel Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Overijssel X 

◼ Utrecht 2 meer weten dan 1 

◼ Utrecht 2 weten meer dan 1 

◼ Utrecht als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er 

zekerheid gegeven wordt. 

◼ Utrecht belangrijk op juiste conclusie 

◼ Utrecht de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ Utrecht ik dan zekerheid heb 

◼ Utrecht ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Utrecht Ik het toch zeker wil weten 

◼ Utrecht ik twijfel 

◼ Utrecht ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ Utrecht ik zekerheid wil 

◼ Utrecht ik zekerheid wil 

◼ Utrecht Kan geen kwaad 

◼ Utrecht Meer vertrouwen 

◼ Utrecht misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ Utrecht na overleg met huisarts 
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◼ Utrecht twee meer weten dan 1 

◼ Utrecht Twee weten meer dan een 

◼ Zeeland Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Zeeland Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Zeeland Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Zeeland ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Zeeland ik wel 100% zekerheid wil 

◼ Zeeland Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Zeeland omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Zeeland WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Zuid-

Holland 

2 artsen weten meer dan een 

◼ Zuid-

Holland 

2 weten meer dan 1 

◼ Zuid-

Holland 

alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ Zuid-

Holland 

als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ Zuid-

Holland 

Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ Zuid-

Holland 

bevestiging van de diagnose wil 

◼ Zuid-

Holland 

Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ Zuid-

Holland 

Blijft altijd een probleem 

◼ Zuid-

Holland 

de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ Zuid-

Holland 

De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ Zuid-

Holland 

Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Zuid-

Holland 

er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ Zuid-

Holland 

Het gaat om MIJN lijf! 

◼ Zuid-

Holland 

Het toch om je leven gaat 

◼ Zuid-

Holland 

Het van groot belang kan zijn 

◼ Zuid-

Holland 

het zekere voor het onzekere 

◼ Zuid-

Holland 

Iedereen kan er naastzitten. 

◼ Zuid- ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Zuid-

Holland 

ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik twijfel 

◼ Zuid-

Holland 

ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Zuid-

Holland 

Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ Zuid-

Holland 

ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na 

de operatie 

◼ Zuid-

Holland 

ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Zuid-

Holland 

In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ Zuid-

Holland 

ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ Zuid-

Holland 

Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Zuid-

Holland 

Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ Zuid-

Holland 

logisch als je twijfelt 

◼ Zuid-

Holland 

n 

◼ Zuid-

Holland 

omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ Zuid-

Holland 

omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Zuid-

Holland 

Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Zuid-

Holland 

Twee meer weten dan een 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten meer dan een 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten meer dan een 

◼ Zuid-

Holland 

twee weten meer dan een! 

◼ Zuid-

Holland 

twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Zuid- twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 
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Holland 

◼ Zuid-

Holland 

U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ Zuid-

Holland 

voor alle zekerheid 

◼ Zuid-

Holland 

voor zekerheid 

2.8.2.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland , als de diagnose niet 100% zeker is ik wel die zekerheid wil hebben. 

◼ Nederland 2 artsen weten meer dan een 

◼ Nederland 2 meer weten dan 1 

◼ Nederland 2 meer weten dan 1 

◼ Nederland 2 weten er meer dan een 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland 2 weten meer dan 1 

◼ Nederland alleen al om de twijfel weg te halen. 

◼ Nederland als de reactie van de specialist niet goed voelt 

◼ Nederland als er geen vertrouwen kan zijn in het behandelcentrum na 1e diagnose 

◼ Nederland als er twijferl is kan deze beter worden weg genomen 

◼ Nederland als ik er niet echt van overtuigd ben dat deze diagnose klopt, wil ik zeker een tweede mening horen. 

◼ Nederland als ik twijfel bespreek ik dat met naasten en die zullen waarschijnlijk het advies geven van een second 

opinion 

◼ Nederland als je bij twijfel niets onderneemt, je bij een verkeerde diagnose je het altijd blijft verwijten. 

◼ Nederland Als mijn twijfel onderbouwt is met goede argumenten en eventueel met instemming van bijv. de 

huisarts, zou ik waarschijnlijk om een second opinion vragen. 

◼ Nederland als mijn twijfel terecht is er niet onnodig behandeld hoeft te worden, als mijn twijfel onterecht is er 

zekerheid gegeven wordt. 

◼ Nederland Altijd 'n second opinion 

◼ Nederland Alvorens ik mij hiervoor zou laten behandelen wil ik 100 procent zekerheid. Omdat de operatie veel bij 

effecten kan hebben is dit noodzakelijk  

◼ Nederland belangrijk op juiste conclusie 

◼ Nederland Ben benieuwd of er een andere mening zou zijn 

◼ Nederland bevestiging van de diagnose wil 

◼ Nederland Bij echte twijfel dit de manier is om dat weg te halen 

◼ Nederland Bij een ander centrum om zeker te zijn dat de diagnose juist 

◼ Nederland bij een second opinion mag je ook gebruik maken van andere ""benaderingen'' 

◼ Nederland Bij twijfel altijd een second opinium  

◼ Nederland Bij twijfel nogmaals onderzoeken 

◼ Nederland bij twijfel op zo'n belangrijk onderwerp het geen kwaad kan om van een ander behandelcentrum ook 

hun mening te krijgen zodat je zekerder bent van de diagnose en behandelplan. 

◼ Nederland Bij twijfel wel 
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◼ Nederland Bij twijfel zeker, dit is niet iets om heel licht op te nemen! 

◼ Nederland Bij twijfel zou ik graag van een ander behandelcentrum horen of de twijfel terecht is of niet. 

◼ Nederland Blijft altijd een probleem 

◼ Nederland dan heb je meer vertrouwen in de diagnose 

◼ Nederland dat mijn twijfel kan wegnemen 

◼ Nederland de behandeling soms verschillend is de ziekenhuizen 

◼ Nederland de diagnose is bepalend voor mij of ik wel/of niet een second opinion wil 

◼ Nederland De diagnose van essentieel belang is voor een eventuele verdere behandeling 

◼ Nederland De diagnostiek niet altijd in een ziekenhuis correct is. 

◼ Nederland de eerste diagnose per definitie niet altijd de juiste hoeft te zijn. 

◼ Nederland De impact van de ziekte zo groot is dat ik zekerheid wil  

◼ Nederland Dit te belangrijk is om bij te twijfelen 

◼ Nederland dit voor iemand toch iets zeer ingrijpends is, wat je wel zeker wilt weten 

◼ Nederland door de outstane twijvel 

◼ Nederland een andere mening ook belangrijk is 

◼ Nederland een behandeling ingrijpend kan zijn 

◼ Nederland Een second opinieonderzoek meer aan het licht brengt  

◼ Nederland een second opinion altijd wel handig is. 

◼ Nederland een tweede onderzoek dan meer zekerheid geeft 

◼ Nederland Een weet meer dan twee  

◼ Nederland Er een goede diagnose moet zijn voordat ik kies voor vervolgtraject.  

◼ Nederland Er klachten zijn 

◼ Nederland er misschien een foutje gemaakt is. 

◼ Nederland er nog al eens fouten bij constatering worden gemaakt 

◼ Nederland er ook fouten gemaakt worden 

◼ Nederland er soms medische fouten worden gemaakt, en wellicht de artsen overbelast zijn 

◼ Nederland extra controle 

◼ Nederland fouten kunnen overal gemaakt worden 

◼ Nederland gezien de ernst van de situatie men zekerheid wil hebben. 

◼ Nederland Gezien de ziekte 

◼ Nederland Het letterlijk van levensbelang is 

◼ Nederland het afhankelijk is van de reputatie van het ziekenhuis die de diagnose gesteld heeft. 

◼ Nederland Het een behoorlijk ingrijpende aandoening is, wel na overleg met de huisarts 

◼ Nederland het een ingrijpende behandeling is, waar succes noodzakelijk is 

◼ Nederland Het gaat om MIJN lijf! 

◼ Nederland het gevaarlijker is dan een verkoudheid 

◼ Nederland Het goed is om in zo'n geval zeker te zijn 

◼ Nederland het is belangrijk 

◼ Nederland Het is mijn gezondheid lichaam 

◼ Nederland het mijn lichaam is 

◼ Nederland het nogal belangrijk is 

◼ Nederland Het nogal van levensbelang is 

◼ Nederland het om leven en dood gaat. 

◼ Nederland Het om mijn leven gaat. 
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◼ Nederland Het te belangrijk is om er over te twijfelen. Ik kies voor zekerheid 

◼ Nederland Het toch belangrijk is, en ingrepen ingrijpend kunnen zijn. 

◼ Nederland Het toch om je leven gaat 

◼ Nederland Het toch om je leven gaat 

◼ Nederland Het van groot belang kan zijn 

◼ Nederland Het zal voor mij moeilijk zijn om te vragen, ik doe dat niet zo snel. Ik zal dan door de zure appel heen 

moeten bijten. 

◼ Nederland Het zeker wil weten 

◼ Nederland Het zeker wil weten 

◼ Nederland het zekere voor het onzekere 

◼ Nederland Hier moet je zekerheid over hebben 

◼ Nederland Iedereen kan er naastzitten. 

◼ Nederland ik "zekerheid" wil hebben over de te volgen behandeling 

◼ Nederland ik bij twijfel toch wel graag wil weten wat er echt aan de hand is 

◼ Nederland ik daarmee liever niet over één nacht ijs ga  

◼ Nederland ik dan een reden heb om te twijfelen en graag zeker wil zijn 

◼ Nederland ik dan zekerheid heb 

◼ Nederland ik de twijfel wil wegnemen 

◼ Nederland ik er recht op heb bij twijfel  

◼ Nederland ik ervan uitga dat twee onafhankelijke deskundigen meer weten dan één 

◼ Nederland Ik geen behandelingen wil die niet noodzakelijk zijn 

◼ Nederland ik goed wil zijn ingelicht 

◼ Nederland ik graag die twijfel wil kunnen wegnemen 

◼ Nederland Ik heb niet voor niets twijfel bij deze diagnose (gevoel). 

◼ Nederland ik het dan zeker weten of ik het hebt 

◼ Nederland Ik het risico van een onnodige behandeling wil voorkomen. 

◼ Nederland Ik het toch zeker wil weten 

◼ Nederland ik het zeker wil weten 

◼ Nederland ik het zeker wil weten 

◼ Nederland ik hoogstwaarschijnlijk absolute zekerheid wil inzake de diagnose. 

◼ Nederland Ik in overleg met de arts die de diagnose heeft gesteld er misschien meer of anders over een 

behandeling kan denken 

◼ Nederland Ik niet voor niets twijfels heb 

◼ Nederland ik nu al twijfel, of ik behandeld wil worden 

◼ Nederland ik toch zekerheid wil 

◼ Nederland Ik twijfel 

◼ Nederland ik twijfel 

◼ Nederland Ik twijfel niet echt. 

◼ Nederland ik twijfel niet voor niets en het is een ngrijpende behandeling 

◼ Nederland Ik veel waarde hecht aan second opinion 

◼ Nederland ik vertrouw niet iedereen 

◼ Nederland Ik volledig vertrouwen wil hebben 

◼ Nederland ik weet dat er nieuwe behandelingen zijn met een robot, waardoor minder incontinentie optreedt na de 

operatie 
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◼ Nederland ik wel 100% zekerheid wil 

◼ Nederland ik wel zekerheid wil 

◼ Nederland Ik wil bij een behandelin g zelf ook vertrouwen hebben dat een juiste diagnose is gesteld. 

◼ Nederland Ik wil wel zeker zijn 

◼ Nederland ik zeker van mijn zaak wil zijn 

◼ Nederland Ik zeker wil zijn dat het prostaatkanker is. 

◼ Nederland ik zeker wil zijn van de juiste diagnose 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland ik zekerheid wil 

◼ Nederland Ik zekerheid wil 

◼ Nederland Ik zekerheid wil 

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben 

◼ Nederland ik zekerheid wil hebben en bij enige twijfel toch de second opinion te gaan. 

◼ Nederland Ik zekerheid wil hebben.  

◼ Nederland Ik zekerheid wil. 

◼ Nederland Ik zekerheid zou willenp 

◼ Nederland Ik zekerheil wil 

◼ Nederland ikzou anders geen twijfel hebben 

◼ Nederland in dat geval een second opinion nooit kwaad kan. Ik wil zekerheid. 

◼ Nederland In de praktijk er groot verschil van mening bestaat over specialisten en hun methodes. 

◼ Nederland In dit geval gaat zekerheid boven alles 

◼ Nederland In dit geval gaat zekerheid voor alles 

◼ Nederland in geval van twijfel, lijkt me een second opinion opportuun  

◼ Nederland informeren kan gwen kwaad 

◼ Nederland is altijd beter 

◼ Nederland Is gewoon belangrijk  

◼ Nederland ivm twijfel 

◼ Nederland ja wil toch weten of het waar is of niet 

◼ Nederland je het toch zekler wil weten 

◼ Nederland Je kan nooit weten we zijn allemaal mensen. 

◼ Nederland je toch de twijfel wil wegnemen en zeker wilt zijn 

◼ Nederland Je van jezelf uit moet gaan 

◼ Nederland Je wil toch zekerheid hebben 

◼ Nederland Je zekerheid wilt 

◼ Nederland Je zekerheid wilt hebben uiteraard. 

◼ Nederland kan afhankelijk zijn van de wijze van behandeling en vooruitzichten 

◼ Nederland Kan geen kwaad 

◼ Nederland Ligt eraan hoe erg ik twijfel 

◼ Nederland lijkt mij wel zinvol 

◼ Nederland logisch als je twijfelt 

◼ Nederland maar ik zou eerst mijn huisarts vragen 

◼ Nederland Meer info 

◼ Nederland Meer vertrouwen 
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◼ Nederland meer zekerheid krijgen 

◼ Nederland Mijn gezondheid belangrijk is 

◼ Nederland misschien wel. Hangt van de formuleringen af, hoe zeker of onzeker verloopt het gesprek. 

◼ Nederland n 

◼ Nederland na overleg met huisarts 

◼ Nederland Na overleg met huisarts 

◼ Nederland Niets is zeker 

◼ Nederland Om alles uit te sluiten 

◼ Nederland om meer zekerheid te krijgen 

◼ Nederland Om zeker te zijn en als de verzekering het betaald. 

◼ Nederland om zeker te zijn van de diagnose 

◼ Nederland omdat de behandeling nogal ingrijpend is 

◼ Nederland Omdat een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandeling 

◼ Nederland Omdat het belangrijk is om zekerheid te hebben 

◼ Nederland omdat het een belangrijke constatering is met eventuele gevolgen voor je en je het wel echt zeker wil 

weten  

◼ Nederland omdat het van groot beland is datde juiste behandeling plaats vindt. 

◼ Nederland Omdat het wel belangrijk is dat de juiste diagnose/ behandeling in gang gezet wordt 

◼ Nederland omdat ik een zorgvuldige en daardoor juiste constatering wil.  

◼ Nederland Omdat ik in mijn omgeving diverse malen heb meegemaakt dat een tweede opinie toch weer een 

ander licht op de situatie kan geven 

◼ Nederland Omdat ik toch zekerheid wil en dat kan verbeteren door een second opinion. 

◼ Nederland omdat ik twijfel 

◼ Nederland Omdat ik twijfel heb 

◼ Nederland Omdat ik wil weten welke behandel methoden er mogelijk zijn 

◼ Nederland omdat je het beste ervan hoopt 

◼ Nederland omdat je het graag zeker wilt weten 

◼ Nederland Omdat twee meer weten dan een.  

◼ Nederland onafhankelijk tweede onderzoek meer zekerheid biedt 

◼ Nederland ondanks het feit dat een 2nd opinion gebaseerd wordt op het schriftelijke stukken, waarop de eerste 

diagnose gebaseerd is 

◼ Nederland Ook hier fouten gemaakt kunnen worden 

◼ Nederland Second opinion is goed 

◼ Nederland te belangrijk is om onzeker te blijven 

◼ Nederland Ter bevestiging van de diagnose of de eventuele twijfel aan de diagnose. 

◼ Nederland Twee er meer weten dan een. Er word op verschillende manieren naar gekeken 

◼ Nederland Twee meer weten 

◼ Nederland twee meer weten dan 1 

◼ Nederland Twee meer weten dan een 

◼ Nederland twee meer weten dan een 

◼ Nederland Twee weten er meer als een 

◼ Nederland twee weten meer als een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland Twee weten meer dan een 
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◼ Nederland Twee weten meer dan een  

◼ Nederland Twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een 

◼ Nederland twee weten meer dan een! 

◼ Nederland Twee weten meer dan een. 

◼ Nederland Twee weten meer dan een. 

◼ Nederland twee weten meer dan één. 

◼ Nederland twijfel een goede reden is om dat te doen. Per slot van rekening mag er geen twijfel zijn als de keuze 

van het behandelcentrum op een grondige manier heeft plaatsgevonden. 

◼ Nederland twijfel moet altijd weggenomen kunnen worden 

◼ Nederland Twijfel moet worden weggenomen 

◼ Nederland twijfel niet fijn is en de ingreep niet echt klein is. 

◼ Nederland U gaat uit van het feit dat ik twijfel. Als ik twijfel zou ik een second opinion overwegen, maar 

waarschijnlijk twijfel ik niet. 

◼ Nederland uitsluiten van foutieve diagnose 

◼ Nederland voor alle zekerheid 

◼ Nederland voor ik een behandeling begin wil ik zekerheid hebben. 

◼ Nederland voor zekerheid 

◼ Nederland Vooral om te horen hoe verder te gaan 

◼ Nederland WAARSCHIJNLIJK WEL 2 WETEN MEER DAN 1 

◼ Nederland Want je bent er niet zeker van of er een goede diagnose is gesteld 

◼ Nederland wil het dan ook echt zeker weten 

◼ Nederland wil wel zeker zijn dat behandeling noodzakelijk is. 

◼ Nederland X 

◼ Nederland Zeker is zeker 

◼ Nederland Zekerheid 

◼ Nederland zekerheid 

◼ Nederland Zekerheid is belangrijk  

◼ Nederland Zekerheid niet onbelangrijk is. 

◼ Nederland zekerheid over behandeling belangrijk is 

◼ Nederland zekerheid wil 

◼ Suriname 2 weten meer dan 1 

◼ Suriname het altijd goed is te vergelijken 

◼ Indonesië hangt ervan af wat de behandelmethode is 

◼ Overig de wijze van behandelen van grote invloed is op het verdere leven(skwaliteit). Hoe gaat men 

behandelen? 

◼ Overig Je vaak genoeg leest dat dit afwijkend kan zijn 

◼ Overig omdat er dan voor een tweede keer goed naar gekeken word 

2.8.3. Nee, waarschijnlijk niet, omdat 

 

2.8.3.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 jaar Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 
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◼ 50-59 jaar Diagnose is gesteld 

◼ 50-59 jaar dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ 50-59 jaar er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ 50-59 jaar Heb vertrouwen  

◼ 50-59 jaar Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ 50-59 jaar Het toch goed wordt onderzocht  

◼ 50-59 jaar ik de dokter geloof 

◼ 50-59 jaar Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ 50-59 jaar ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ 50-59 jaar Ik er wel op vertrouw 

◼ 50-59 jaar Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ 50-59 jaar ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ 50-59 jaar Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ 50-59 jaar Ik niet zo snel twijfel 

◼ 50-59 jaar Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ 50-59 jaar Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ 50-59 jaar ik vertrouw op de diagnose 

◼ 50-59 jaar Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ 50-59 jaar ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ 50-59 jaar ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ 50-59 jaar Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ 50-59 jaar meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ 50-59 jaar Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ 50-59 jaar mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ 50-59 jaar Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ 50-59 jaar van deskundiheid redeneer 

◼ 50-59 jaar Vertriow op uutkomst 

◼ 50-59 jaar vertrouw derop 

◼ 50-59 jaar vertrouw het wel 

◼ 50-59 jaar Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ 50-59 jaar weet niet 

◼ 50-59 jaar ze het wel zeker weten 

◼ 60-64 jaar als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ 60-64 jaar Dit het beste ziekenhuis is 

◼ 60-64 jaar heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ 60-64 jaar Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ 60-64 jaar ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ 60-64 jaar Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ 60-64 jaar ik de diagnose wel vertrouw 

◼ 60-64 jaar Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ 60-64 jaar Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair onderzoek, 

enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ 60-64 jaar Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ 60-64 jaar ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 
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◼ 60-64 jaar ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ 60-64 jaar ik het wel vertrouw 

◼ 60-64 jaar Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ 60-64 jaar ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ 60-64 jaar je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele behandeling 

◼ 60-64 jaar men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ 60-64 jaar omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ 60-64 jaar Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ 60-64 jaar Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ 60-64 jaar ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

◼ 60-64 jaar zij zijn de deskundige 

◼ 65-69 jaar als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ 65-69 jaar als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ 65-69 jaar Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ 65-69 jaar Dat is struisvogelpolitiek 

◼ 65-69 jaar dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ 65-69 jaar er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ 65-69 jaar ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ 65-69 jaar het toch niet anders is 

◼ 65-69 jaar ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ 65-69 jaar Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ 65-69 jaar Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ 65-69 jaar ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ 65-69 jaar Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ 65-69 jaar Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

◼ 65-69 jaar ik vertrouw het wel 

◼ 65-69 jaar ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ 65-69 jaar Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ 65-69 jaar keg me erbij neer 

◼ 65-69 jaar kundig zat 

◼ 65-69 jaar mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ 65-69 jaar Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ 65-69 jaar niet nodig 

◼ 65-69 jaar Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische 

specialisten. 

◼ 65-69 jaar Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ 65-69 jaar want de foto maakt het uit 

◼ 65-69 jaar X 

◼ 70 jaar en 

ouder 

 ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ 70 jaar en 

ouder 

? 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  
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◼ 70 jaar en 

ouder 

als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk ik 

niet verder 

◼ 70 jaar en 

ouder 

als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

alweer:vertrouwen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

de nodige kennis er wel zijn al 

◼ 70 jaar en 

ouder 

er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ga uit van de deskundigheid  

◼ 70 jaar en 

ouder 

geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ 70 jaar en 

ouder 

hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Heb vertrouwen  

◼ 70 jaar en 

ouder 

Heb wel vertrouwen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling 

misschien. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het duidelijk is. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het goed te constateren is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het neen goed advies zal zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik dat nie nodig vindt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik dat teveel gedoe vind 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 
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◼ 70 jaar en 

ouder 

ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet voor 

de hand liggend. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik het zelf ook niet weet 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ 70 jaar en 

ouder 

IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouw mijn doktor 
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◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouw op de specialist 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ 70 jaar en 

ouder 

in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik een 

second opinion overwegen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ 70 jaar en 

ouder 

LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ 70 jaar en 

ouder 

m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ 70 jaar en 

ouder 

nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest en 

alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar toe 

gaan. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

nvt 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ol n noet twokfel  

◼ 70 jaar en 

ouder 

OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ 70 jaar en Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog 
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ouder gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ 70 jaar en 

ouder 

simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Vertrouwen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

vertrouwen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ 70 jaar en 

ouder 

waarom??ik ben daar tevreden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ze het daar wel weten 

◼ 70 jaar en 

ouder 

zij het toch wel goed zullen doen . 

2.8.3.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ga uit van de deskundigheid  

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Heb wel vertrouwen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ Eénpersoons huishouden (woon Ik al een keer een onderzoek gehad heb 
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alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik dat nie nodig vindt 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me 

zinloos. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik vertrouw op de specialist 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik vertrouw op de diagnose 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een 

eventuele behandeling 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

keg me erbij neer 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 
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alleen) 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

X 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker 

heb. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

 ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

? 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt 

geadviseerd, dan kijk ik niet verder 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

alweer:vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Diagnose is gesteld 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Dit het beste ziekenhuis is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Meerpersoons huishouden Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te 
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zonder kinderen onder de 18 kunnen constateren 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb vertrouwen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Heb vertrouwen  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion 

vertraagt de behandeling misschien. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het duidelijk is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het goed te constateren is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het neen goed advies zal zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het toch niet anders is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik dat teveel gedoe vind 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik de dokter geloof 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Meerpersoons huishouden ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik er wel op vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die 

onderzoeken 2x te doen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, 

Röntgen, Nucleair onderzoek, enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second 

opinion is dan niet voor de hand liggend. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is 

voor de hand liggend 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik het wel vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik het zelf ook niet weet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die 

diagnose stellen.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En 

ik niet. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik niet zo snel twijfel 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ Meerpersoons huishouden ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den 

Hoed/ Erasmus MC. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw het wel 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw mijn doktor 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij 

grote twijfel zou ik een second opinion overwegen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

kundig zat 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ Meerpersoons huishouden men het meestal bij het juiste eind heeft 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van 

anderen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het 

ziekenhuis geweest en alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld 

en het ziekenhuis waar we altijd naar toe gaan. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

niet nodig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

nvt 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ol n noet twokfel  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose 

aannemelijk is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan 

stellen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI 

prostaatscan, eventueel nog gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is 

niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel 

vertrouwen in de medische specialisten. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen 

aan de diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertriow op uutkomst 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouw derop 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouw het wel 

◼ Meerpersoons huishouden Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft 

doorverwezen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Vertrouwen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

want de foto maakt het uit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ze het daar wel weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ze het wel zeker weten 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zij zijn de deskundige 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt 

worden 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Het toch goed wordt onderzocht  

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

van deskundiheid redeneer 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

weet niet 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Huishouden met kinderen. ik zal die twijfel niet hebben.  
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Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook 

goed bekend) 

2.8.3.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Diagnose is gesteld 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Heb vertrouwen  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Het toch goed wordt onderzocht  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik de dokter geloof 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik er wel op vertrouw 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te 

doen. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  
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◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik niet zo snel twijfel 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

kundig zat 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

van deskundiheid redeneer 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertriow op uutkomst 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

vertrouw het wel 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

ze het wel zeker weten 

◼ Full-time (35 

uur of meer) 

zij zijn de deskundige 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 
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◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik 

een second opinion overwegen 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

nvt 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

vertrouw derop 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

weet niet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

 ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

? 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan 

kijk ik niet verder 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

alweer:vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dit het beste ziekenhuis is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ga uit van de deskundigheid  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heb vertrouwen  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Heb wel vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de 

behandeling misschien. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het duidelijk is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het goed te constateren is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het neen goed advies zal zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het toch niet anders is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik dat nie nodig vindt 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik dat teveel gedoe vind 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair 

onderzoek, enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet 

voor de hand liggend. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand 

liggend 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het wel vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het zelf ook niet weet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus 

MC. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw het wel 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw mijn doktor 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw op de specialist 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw op de diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele 

behandeling 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

keg me erbij neer 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis 

geweest en alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar 

we altijd naar toe gaan. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

niet nodig 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ol n noet twokfel  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel 

nog gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te 

onzuiver)  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de 

medische specialisten. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vertrouwen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

want de foto maakt het uit 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

X 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ze het daar wel weten 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

zij het toch wel goed zullen doen . 

2.8.3.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ Laag als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ Laag als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Laag Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Laag als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ Laag Diagnose is gesteld 

◼ Laag er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ Laag ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Laag Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 

◼ Laag hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Laag Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling 

misschien. 

◼ Laag het duidelijk is. 

◼ Laag Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Laag Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ Laag het neen goed advies zal zijn 

◼ Laag het toch niet anders is 

◼ Laag ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Laag Ik denk dat het zelfde er uit komt  
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◼ Laag ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Laag ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ Laag ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ Laag Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Laag ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Laag ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ Laag ik het wel vertrouw 

◼ Laag ik het zelf ook niet weet 

◼ Laag Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ Laag ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ Laag Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ Laag Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Laag ik vertrouw mijn doktor 

◼ Laag ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ Laag in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik een 

second opinion overwegen 

◼ Laag je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele behandeling 

◼ Laag keg me erbij neer 

◼ Laag m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ Laag men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Laag Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Laag Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Laag Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Laag nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest en alles 

is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar toe gaan. 

◼ Laag nvt 

◼ Laag Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ Laag omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ Laag Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Laag vertrouw derop 

◼ Laag vertrouwen 

◼ Laag waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Laag Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ Laag weet niet 

◼ Laag ze het daar wel weten 

◼ Laag ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

◼ Laag zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ Laag zij zijn de deskundige 

◼ Midden  ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Midden ? 

◼ Midden Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Midden Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Midden De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Midden dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 
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◼ Midden er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Midden er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ Midden ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ Midden geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ Midden Heb vertrouwen  

◼ Midden Heb wel vertrouwen 

◼ Midden heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Midden het goed te constateren is 

◼ Midden Het toch goed wordt onderzocht  

◼ Midden ik dat nie nodig vindt 

◼ Midden Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Midden ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Midden ik de dokter geloof 

◼ Midden Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Midden Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Midden ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ Midden Ik er wel op vertrouw 

◼ Midden Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ Midden ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ Midden Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair onderzoek, 

enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Midden Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ Midden ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ Midden ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Midden ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Midden ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Midden IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ Midden ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ Midden Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Midden Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Midden ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Midden ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ Midden ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Midden ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Midden ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ Midden Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Midden Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Midden kundig zat 

◼ Midden LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Midden Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ Midden mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ Midden mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Midden omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Midden omdat ik er toch geen verstand heb 
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◼ Midden Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische 

specialisten. 

◼ Midden simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ Midden van deskundiheid redeneer 

◼ Midden vertrouw het wel 

◼ Midden Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Midden Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Midden X 

◼ Midden ze het wel zeker weten 

◼ Hoog Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Hoog Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ Hoog als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk ik niet 

verder 

◼ Hoog alweer:vertrouwen 

◼ Hoog de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Hoog Dit het beste ziekenhuis is 

◼ Hoog dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ Hoog Ga uit van de deskundigheid  

◼ Hoog Heb vertrouwen  

◼ Hoog het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ Hoog Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ Hoog ik dat teveel gedoe vind 

◼ Hoog ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Hoog ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Hoog ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Hoog ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet voor de 

hand liggend. 

◼ Hoog ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ Hoog Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Hoog ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Hoog Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ Hoog ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ Hoog ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ Hoog ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Hoog ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ Hoog ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Hoog Ik niet zo snel twijfel 

◼ Hoog ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ Hoog Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

◼ Hoog ik vertrouw het wel 

◼ Hoog ik vertrouw op de specialist 

◼ Hoog Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ Hoog ik vertrouw op de diagnose 

◼ Hoog Ik vertrouw op de onderzoeker 
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◼ Hoog ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ Hoog ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Hoog Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ Hoog Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ Hoog je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Hoog meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ Hoog meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ Hoog niet nodig 

◼ Hoog ol n noet twokfel  

◼ Hoog OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ Hoog Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Hoog omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ Hoog Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog 

gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Hoog Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Hoog Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ Hoog Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ Hoog Vertriow op uutkomst 

◼ Hoog Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Hoog Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Hoog Vertrouwen 

◼ Hoog waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Hoog want de foto maakt het uit 

◼ Hoog Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

2.8.3.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Noord-

Nederland 

De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Noord-

Nederland 

er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Noord-

Nederland 

Heb vertrouwen  

◼ Noord-

Nederland 

het goed te constateren is 

◼ Noord-

Nederland 

Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Noord-

Nederland 

ik dat nie nodig vindt 

◼ Noord-

Nederland 

ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ Noord- Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 
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Nederland 

◼ Noord-

Nederland 

Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Noord-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Noord-

Nederland 

ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Noord-

Nederland 

Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Noord-

Nederland 

mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Noord-

Nederland 

vertrouw derop 

◼ Noord-

Nederland 

Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Oost-

Nederland 

 ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Oost-

Nederland 

Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Oost-

Nederland 

de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Oost-

Nederland 

het toch niet anders is 

◼ Oost-

Nederland 

ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Oost-

Nederland 

ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Oost-

Nederland 

ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Oost-

Nederland 

Ik er wel op vertrouw 

◼ Oost-

Nederland 

Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Oost-

Nederland 

ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Oost-

Nederland 

ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ Oost-

Nederland 

ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Oost-

Nederland 

Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Oost- ik zal die twijfel niet hebben.  
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Nederland 

◼ Oost-

Nederland 

je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Oost-

Nederland 

LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Oost-

Nederland 

men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Oost-

Nederland 

Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Oost-

Nederland 

Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Oost-

Nederland 

niet nodig 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog 

gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Oost-

Nederland 

Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Oost-

Nederland 

Vertrouwen 

◼ Oost-

Nederland 

want de foto maakt het uit 

◼ Oost-

Nederland 

ze het wel zeker weten 

◼ Oost-

Nederland 

zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ Zuid-

Nederland 

Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Zuid-

Nederland 

Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Zuid-

Nederland 

Diagnose is gesteld 

◼ Zuid-

Nederland 

dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Zuid-

Nederland 

ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Zuid-

Nederland 

Heb vertrouwen  

◼ Zuid-

Nederland 

heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Zuid- ik er van uit ga dat men terzake kundig is 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair 

onderzoek, enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Zuid-

Nederland 

ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Zuid-

Nederland 

ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik niet zo snel twijfel 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouw mijn doktor 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouw op de specialist 

◼ Zuid-

Nederland 

ik vertrouw op de diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ Zuid-

Nederland 

ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Zuid-

Nederland 

je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele 

behandeling 

◼ Zuid-

Nederland 

keg me erbij neer 

◼ Zuid-

Nederland 

kundig zat 

◼ Zuid-

Nederland 

m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ Zuid-

Nederland 

mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ Zuid-

Nederland 

Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Zuid-

Nederland 

nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest 

en alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar 

toe gaan. 

◼ Zuid-

Nederland 

OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 
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◼ Zuid-

Nederland 

omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Zuid-

Nederland 

Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Zuid-

Nederland 

Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische 

specialisten. 

◼ Zuid-

Nederland 

Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Zuid-

Nederland 

Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Zuid-

Nederland 

waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Zuid-

Nederland 

weet niet 

◼ Zuid-

Nederland 

ze het daar wel weten 

◼ Zuid-

Nederland 

zij zijn de deskundige 

◼ West-

Nederland 

? 

◼ West-

Nederland 

Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ West-

Nederland 

als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ West-

Nederland 

als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk 

ik niet verder 

◼ West-

Nederland 

als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ West-

Nederland 

alweer:vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ West-

Nederland 

Dit het beste ziekenhuis is 

◼ West-

Nederland 

dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ West-

Nederland 

er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ West-

Nederland 

er vanuit gaande dat de kennis er is 
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◼ West-

Nederland 

ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ West-

Nederland 

Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 

◼ West-

Nederland 

Ga uit van de deskundigheid  

◼ West-

Nederland 

geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ West-

Nederland 

hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ West-

Nederland 

Heb wel vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling 

misschien. 

◼ West-

Nederland 

het duidelijk is. 

◼ West-

Nederland 

Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ West-

Nederland 

het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ West-

Nederland 

het neen goed advies zal zijn 

◼ West-

Nederland 

Het toch goed wordt onderzocht  

◼ West-

Nederland 

ik dat teveel gedoe vind 

◼ West-

Nederland 

ik de dokter geloof 

◼ West-

Nederland 

Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ West-

Nederland 

Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ West-

Nederland 

ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ West-

Nederland 

ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ West-

Nederland 

ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ West-

Nederland 

Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ West-

Nederland 

ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ West-

Nederland 

ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet 

voor de hand liggend. 

◼ West-

Nederland 

ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 
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◼ West-

Nederland 

ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ West-

Nederland 

ik het wel vertrouw 

◼ West-

Nederland 

ik het zelf ook niet weet 

◼ West-

Nederland 

ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ West-

Nederland 

Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ West-

Nederland 

ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ West-

Nederland 

ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ West-

Nederland 

ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ West-

Nederland 

IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ West-

Nederland 

ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ West-

Nederland 

ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ West-

Nederland 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouw het wel 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ West-

Nederland 

ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ West-

Nederland 

Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ West-

Nederland 

ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ West-

Nederland 

in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik 

een second opinion overwegen 

◼ West-

Nederland 

Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 
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◼ West-

Nederland 

Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ West-

Nederland 

meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ West-

Nederland 

meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ West-

Nederland 

nvt 

◼ West-

Nederland 

ol n noet twokfel  

◼ West-

Nederland 

omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ West-

Nederland 

omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ West-

Nederland 

Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ West-

Nederland 

omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ West-

Nederland 

simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ West-

Nederland 

van deskundiheid redeneer 

◼ West-

Nederland 

Vertriow op uutkomst 

◼ West-

Nederland 

vertrouw het wel 

◼ West-

Nederland 

vertrouwen 

◼ West-

Nederland 

waarom??ik ben daar tevreden 

◼ West-

Nederland 

Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ West-

Nederland 

Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ West-

Nederland 

X 

◼ West-

Nederland 

ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

2.8.3.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Drenthe het goed te constateren is 

◼ Drenthe ik dat nie nodig vindt 

◼ Drenthe ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 
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◼ Drenthe Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Drenthe Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Drenthe mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Flevoland Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Flevoland Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Flevoland ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ Flevoland je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Flevoland want de foto maakt het uit 

◼ Friesland De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Friesland er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Friesland Heb vertrouwen  

◼ Friesland ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Friesland Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Friesland vertrouw derop 

◼ Gelderland  ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Gelderland de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Gelderland het toch niet anders is 

◼ Gelderland ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Gelderland ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Gelderland Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Gelderland Ik er wel op vertrouw 

◼ Gelderland ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Gelderland ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Gelderland ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Gelderland LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Gelderland men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Gelderland Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Gelderland niet nodig 

◼ Gelderland Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Gelderland Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog 

gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Groningen Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Groningen Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ Groningen ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Groningen Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Limburg Diagnose is gesteld 

◼ Limburg Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ Limburg ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Limburg ik vertrouw op de specialist 

◼ Limburg ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Limburg keg me erbij neer 

◼ Limburg Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Limburg Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische 

specialisten. 
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◼ Noord-

Brabant 

Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Noord-

Brabant 

Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Noord-

Brabant 

ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Noord-

Brabant 

Heb vertrouwen  

◼ Noord-

Brabant 

heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Noord-

Brabant 

Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ Noord-

Brabant 

Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Noord-

Brabant 

ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ Noord-

Brabant 

ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair 

onderzoek, enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Noord-

Brabant 

ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Noord-

Brabant 

ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ Noord-

Brabant 

Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Noord-

Brabant 

ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Noord-

Brabant 

Ik niet zo snel twijfel 

◼ Noord-

Brabant 

ik vertrouw mijn doktor 

◼ Noord-

Brabant 

ik vertrouw op de diagnose 

◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ Noord-

Brabant 

je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele 

behandeling 

◼ Noord-

Brabant 

kundig zat 

◼ Noord-

Brabant 

m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ Noord-

Brabant 

Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Noord-

Brabant 

nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest en 

alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar toe 
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gaan. 

◼ Noord-

Brabant 

OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ Noord-

Brabant 

Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Noord-

Brabant 

Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ Noord-

Brabant 

Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Noord-

Brabant 

Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Noord-

Brabant 

ze het daar wel weten 

◼ Noord-

Brabant 

zij zijn de deskundige 

◼ Noord-

Holland 

Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ Noord-

Holland 

als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ Noord-

Holland 

alweer:vertrouwen 

◼ Noord-

Holland 

er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ Noord-

Holland 

geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ Noord-

Holland 

hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Noord-

Holland 

Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ Noord-

Holland 

Het toch goed wordt onderzocht  

◼ Noord-

Holland 

ik de dokter geloof 

◼ Noord-

Holland 

ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ Noord-

Holland 

ik het wel vertrouw 

◼ Noord-

Holland 

ik het zelf ook niet weet 

◼ Noord-

Holland 

Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ Noord-

Holland 

ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ Noord-

Holland 

ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ Noord- Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  
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Holland 

◼ Noord-

Holland 

ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ Noord-

Holland 

in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik een 

second opinion overwegen 

◼ Noord-

Holland 

Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ Noord-

Holland 

meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ Noord-

Holland 

meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ Noord-

Holland 

omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ Noord-

Holland 

Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ Noord-

Holland 

Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ Noord-

Holland 

omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ Noord-

Holland 

simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ Noord-

Holland 

vertrouw het wel 

◼ Noord-

Holland 

waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Noord-

Holland 

Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ Noord-

Holland 

X 

◼ Overijssel Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Overijssel ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Overijssel Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ Overijssel Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Overijssel Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Overijssel Vertrouwen 

◼ Overijssel ze het wel zeker weten 

◼ Overijssel zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ Utrecht Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Utrecht Heb wel vertrouwen 

◼ Utrecht ik dat teveel gedoe vind 

◼ Utrecht Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Utrecht Ik denk dat het zelfde er uit komt  

◼ Utrecht ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Utrecht ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ Utrecht ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet voor 



 – Movember 2019 – oktober 2019  - pagina 605 

de hand liggend. 

◼ Utrecht ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Utrecht ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Utrecht IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ Utrecht nvt 

◼ Utrecht omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ Zeeland dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Zeeland mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ Zeeland omdat ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Zeeland waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Zeeland weet niet 

◼ Zuid-

Holland 

? 

◼ Zuid-

Holland 

als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk 

ik niet verder 

◼ Zuid-

Holland 

als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ Zuid-

Holland 

als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ Zuid-

Holland 

Dit het beste ziekenhuis is 

◼ Zuid-

Holland 

dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ Zuid-

Holland 

er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ Zuid-

Holland 

ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ Zuid-

Holland 

Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 

◼ Zuid-

Holland 

Ga uit van de deskundigheid  

◼ Zuid-

Holland 

Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling 

misschien. 

◼ Zuid-

Holland 

het duidelijk is. 

◼ Zuid-

Holland 

het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ Zuid-

Holland 

het neen goed advies zal zijn 

◼ Zuid-

Holland 

ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ Zuid-

Holland 

Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ Zuid-

Holland 

ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 
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◼ Zuid-

Holland 

ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ Zuid-

Holland 

ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ Zuid-

Holland 

ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ Zuid-

Holland 

ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ Zuid-

Holland 

Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

◼ Zuid-

Holland 

ik vertrouw het wel 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ Zuid-

Holland 

ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ Zuid-

Holland 

ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Zuid-

Holland 

ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Zuid-

Holland 

Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ Zuid-

Holland 

Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Zuid-

Holland 

ol n noet twokfel  

◼ Zuid-

Holland 

van deskundiheid redeneer 

◼ Zuid-

Holland 

Vertriow op uutkomst 

◼ Zuid-

Holland 

vertrouwen 

◼ Zuid-

Holland 

Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ Zuid-

Holland 

ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

2.8.3.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland  ik vertrouwen heb in mijn ziekenhuis 

◼ Nederland ? 

◼ Nederland Afhankelijk van kwaliteit 1e arts 

◼ Nederland Alleen bij grote twijfel zou ik een second opinie aan vragen  

◼ Nederland als de dyagnose zo is na alle onderzoeken dan twijfel ik daar niet aan 

◼ Nederland als dit behandelcentrum goed staat aangeschreven en door de huisarts wordt geadviseerd, dan kijk ik 

niet verder 
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◼ Nederland als het eenmaal geconstateerd is dan moet je daar maar op vertrouwen 

◼ Nederland als het zo is ,dan hoeft het niet 

◼ Nederland Als je op een vertrouwd adres bent, dan op hun advies er mee aan beslag. 

◼ Nederland als onderzoek het heeft uitgewezen waarom zou je daaraan twijfelen. 

◼ Nederland alweer:vertrouwen 

◼ Nederland Daar moet een speciale aanleiding voor zijn . . .  

◼ Nederland Dat is struisvogelpolitiek 

◼ Nederland De ervaring van mijn specialist is dermate groot dat ik hem vertrouw. 

◼ Nederland de nodige kennis er wel zijn al 

◼ Nederland Diagnose is gesteld 

◼ Nederland dit een gerenommeerd ziekenhuis is. 

◼ Nederland Dit het beste ziekenhuis is 

◼ Nederland er vaak wel een reden is voor de controle 

◼ Nederland er van uitga dat ergoed advies gegeven wordt 

◼ Nederland er vanuit gaande dat de kennis er is 

◼ Nederland ervan uitgegaan wordt dat de gekozen centra voldoende expertie in huis heeft 

◼ Nederland ga er van uit dat het goed gekeken wordt 

◼ Nederland Ga ervan uit dat het behandelcentrum genoeg kennis in huis heeft om dit te kunnen constateren 

◼ Nederland Ga uit van de deskundigheid  

◼ Nederland geen zin om beste behandelcenrtrum te checken 

◼ Nederland hang er vanaf van de vertrouwensband die eventueel hebt met de artsen 

◼ Nederland Heb vertrouwen  

◼ Nederland Heb vertrouwen  

◼ Nederland Heb wel vertrouwen 

◼ Nederland heeft weinig toegevoegde waarde 

◼ Nederland Het behandelcentrum zal dit niet voor niets constateren, second opinion vertraagt de behandeling 

misschien. 

◼ Nederland het duidelijk is. 

◼ Nederland het goed te constateren is 

◼ Nederland Het is al geconstateerd dus waarom een second opinion 

◼ Nederland Het is veel voorkomend bij mannen dus denk dat het niet nodig is 

◼ Nederland het mede afhankelijk is van de ernst van de situatie 

◼ Nederland het neen goed advies zal zijn 

◼ Nederland Het toch goed wordt onderzocht  

◼ Nederland het toch niet anders is 

◼ Nederland ieder behandelcentrum de kennis heeft veronderstel ik 

◼ Nederland Ik al een keer een onderzoek gehad heb 

◼ Nederland ik dat nie nodig vindt 

◼ Nederland ik dat teveel gedoe vind 

◼ Nederland Ik ddnk dat de arts het toch wel zal weten 

◼ Nederland ik de diagnose wel vertrouw 

◼ Nederland ik de dokter geloof 

◼ Nederland Ik denk dat despecialist het welweet 

◼ Nederland Ik denk dat het zelfde er uit komt  
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◼ Nederland ik er van uit ga dat de diagnose goed is. 

◼ Nederland ik er van uit ga dat het behandelcentrum vakbekwaam genoeg is. 

◼ Nederland ik er van uit ga dat men met zekere reputaties het bij het juiste eind hebben 

◼ Nederland ik er van uit ga dat men terzake kundig is 

◼ Nederland ik er van uitga dat bloedonderzoek e.d. het heeft aangetoond. 

◼ Nederland Ik er van uitga dat het de 1e keer de juiste info betreft 

◼ Nederland ik er vanuit ga op het juiste plaats te zijn. 

◼ Nederland Ik er wel op vertrouw 

◼ Nederland Ik ervan uit ga, dat de prognose goed is 

◼ Nederland Ik ervan uitga dat ze deskundig zijn 

◼ Nederland ik ervan uitga dat zij hetzelfde zullen zeggen en ik geen behoefte heb die onderzoeken 2x te doen. 

◼ Nederland Ik ga er van uit dat in mijn ziekenhuis met de modernste techniek (MRI, Röntgen, Nucleair onderzoek, 

enz) een juiste diagnose gesteld wordt. 

◼ Nederland Ik ga er van uit dat men doet wat men kan. Nogmaals door de molen lijkt me zinloos. 

◼ Nederland ik ga er van uit dat men weet waar men het over heeft 

◼ Nederland ik ga er vanuit dat de diagnose juist is. 

◼ Nederland ik ga vragen om een pet scan voor de zekerheid. 

◼ Nederland ik geen reden heb om aan de diagnose te twijfelen. 

◼ Nederland ik gekozen heb voor dat centrum vanwege de ervaringen aldaar. Een second opinion is dan niet voor 

de hand liggend. 

◼ Nederland ik goed van vertrouwen ben en waarschijnlijk gewoon de diagnose volg 

◼ Nederland ik heb al meer dan 30 jaar een vergroting van de prostaat, dus de diagnose is voor de hand liggend 

◼ Nederland Ik heb vertrfouwen in de deskundigheid van de medicus die mij behandeld 

◼ Nederland ik heb vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Nederland ik het volle vertrouwen heb in de behandelende artsen 

◼ Nederland ik het wel vertrouw 

◼ Nederland ik het zelf ook niet weet 

◼ Nederland Ik hou er niet van om te moeten leuren. Heb veryrouwrn in de artsen die diagnose stellen.  

◼ Nederland ik in principe vertrouwen heb in de specialist 

◼ Nederland Ik mag toch aannemen dat ze de diagnose alleen stellen als helemaal zeker zijn 

◼ Nederland ik me moeilijk voor kan stellen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. 

◼ Nederland ik mijn huisarts zou willen raadplegen. 

◼ Nederland ik moeilijk kan aangeven waarom de diagnose niet juist zou zijn 

◼ Nederland Ik neem aan dat deze mensen kennis van zaken hebben 

◼ Nederland ik niet aan de diagnose twijfel 

◼ Nederland IK NIET TWIJFEL AAN DE DIAGNOSE 

◼ Nederland ik niet verwacht dat hier geintjes mee uitgehaald worden 

◼ Nederland Ik niet zo snel twijfel 

◼ Nederland ik uitga van de deskundigheid van de artsen. 

◼ Nederland ik uitga van de deskundigheid van het behandelcentrum 

◼ Nederland Ik uitga van goede diagnostiek van mijn behandelcentrum uit ervaring 

◼ Nederland Ik vertrouw de behandelend arts. 

◼ Nederland ik vertrouw het wel 

◼ Nederland ik vertrouw mijn doktor 
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◼ Nederland ik vertrouw op de specialist 

◼ Nederland Ik vertrouw op de deskundigheid van het behandelcentrum. 

◼ Nederland ik vertrouw op de diagnose 

◼ Nederland Ik vertrouw op de onderzoeker 

◼ Nederland ik vertrouw op de specialist in het behandelcentrum 

◼ Nederland ik vertrouwen heb iin de specialisten nin het ziekenhuis 

◼ Nederland ik vertrouwen heb in de specialisten 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in degene die mij heeft doorverwezen 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in kennis van het behandelcentrum.  

◼ Nederland ik vertrouwen heb in mijn keuze 

◼ Nederland Ik vooraf het betreffende behandelcentrum goed heb gescreend 

◼ Nederland ik zal die twijfel niet hebben.  

◼ Nederland ik zo snel als mogelijk is aan de behandeling wil beginnen. 

◼ Nederland ik zou bij het zelfde ziekenhuis nog een keer laten checken 

◼ Nederland ik zou terug gaan voor overleg met de huisarts 

◼ Nederland in het algemeen staan behandelcentra met elkaar in verbinding, en alleen bij grote twijfel zou ik een 

second opinion overwegen 

◼ Nederland je moet een beetje vertrouwen hebben dat ze deskundig zijn 

◼ Nederland je niet weet of de ander wel met dezelfde uitslag en het langer duurt voor een eventuele behandeling 

◼ Nederland Je toch moet vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Nederland Je zelf al last hebt va de prostaat 

◼ Nederland keg me erbij neer 

◼ Nederland kundig zat 

◼ Nederland LEG MIJ ER BIJ N\EER 

◼ Nederland Licht aan het gevoel dat ik heb bij de gestelde diagnose en de uitleg 

◼ Nederland m,i. de behandelaar degelijk onderzoekt wat er aan de hand is 

◼ Nederland meerdere artsen overleggen gezamenlijk over behandelplan 

◼ Nederland meestal wel vertrouwen heb in het zeiekenhuis waar ik meestal kom (staat ook goed bekend) 

◼ Nederland men het meestal bij het juiste eind heeft 

◼ Nederland Men toch wel weet wat het ziektebeeld is... en prostaatkanker komt vaak voor 

◼ Nederland Mijn dokter vertrouw en internist 

◼ Nederland mijn keuze zal een afgewogen keuze zijn, o.a. op basis van ervaringen van anderen 

◼ Nederland mijn vertrouwen in de zorg en ervaring in de zorg...... 

◼ Nederland Nee heeft volgens mij niet veel zin. 

◼ Nederland nee want ik heb vorig jaar prostaat kanker gehad en ben daar ook voor in het ziekenhuis geweest en 

alles is verwijderd.dat was allemaal op korte tijd geregeld en het ziekenhuis waar we altijd naar toe 

gaan. 

◼ Nederland niet nodig 

◼ Nederland nvt 

◼ Nederland ol n noet twokfel  

◼ Nederland OMdat de second opinion arts alleen controleert of het 1e gestelde diagnose aannemelijk is 

◼ Nederland Omdat het centrum dat ik zal kiezen een zeer goede naam heeft. 

◼ Nederland omdat ik de diagnose van het gekozen ziekenhuis vertrouw 

◼ Nederland omdat ik de diagnose wel vertrouw 
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◼ Nederland omdat ik er toch geen verstand heb 

◼ Nederland Omdat ik er vanuit ga dat een behandelcentrum ook de juiste diagnose kan stellen 

◼ Nederland Omdat ik kies voor de moderne "checkmethode" Dat is een nieuwe MRI prostaatscan, eventueel nog 

gecombineerd met een bioptie. Een bioptie alleen is niet voldoende (te plaatselijk, te onzuiver)  

◼ Nederland Omdat ik mezelf al goed heb geinformeerd. 

◼ Nederland Omdat ik toch vertrouwen hen van de medici 

◼ Nederland omdat ik vertrouwen heb in de behandelde arts 

◼ Nederland Omdat ik vertrouwen heb in de eerste keus die ik maak 

◼ Nederland Op basis waarvan zou ik die twijfel moeten krijgen? Meestal heb ik wel vertrouwen in de medische 

specialisten. 

◼ Nederland Prostaatkanker is vrij eenduidig aan te tonen, dus is er geen reden te twijfelen aan de diagnose 

◼ Nederland simpele vaststelling behoeft geen 2e keer 

◼ Nederland van deskundiheid redeneer 

◼ Nederland Vertriow op uutkomst 

◼ Nederland vertrouw derop 

◼ Nederland vertrouw het wel 

◼ Nederland Vertrouw op de deskunigheid van het centrum 

◼ Nederland Vertrouw op de kennis van mijn huisarts die mij naar een specialist heeft doorverwezen. 

◼ Nederland Vertrouw op deskundigheid behandelcentrum 

◼ Nederland vertrouwen 

◼ Nederland Vertrouwen 

◼ Nederland waarom zou ik de behandelende specialist niet vertrouwen? 

◼ Nederland waarom??ik ben daar tevreden 

◼ Nederland Waarschijnkijk niet omdat het naar mijn idee overal wel goed is 

◼ Nederland Waarschijnlijk is de diagnose wel corect 

◼ Nederland want de foto maakt het uit 

◼ Nederland Want zo kan je wel aan de gang blijven. 

◼ Nederland weet niet 

◼ Nederland X 

◼ Nederland ze het daar wel weten 

◼ Nederland ze het wel zeker weten 

◼ Nederland ze toch wel de knowhow hebben om te bepalen of ik inderdaad prostaatkanker heb. 

◼ Nederland zij het toch wel goed zullen doen . 

◼ Nederland zij zijn de deskundige 

◼ Suriname dit toch van levensbelang is en je zo snel mogelijk behandelt en begeleidt wilt worden 

◼ Indonesië ik mag aannemen dat degene die dit constateert er (veel) verstand van heeft. En ik niet. 

◼ Indonesië Ik veel vertrouwen heb in mijn huidige behandelcentrum te weten Daniël den Hoed/ Erasmus MC. 

2.8.4. Nee, zeker niet, omdat 

 

2.8.4.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 50-59 jaar bewijs zal er zijn 

◼ 50-59 jaar De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ 50-59 jaar ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die onderzoeken wil 
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maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ 50-59 jaar Ik vertrouw de eerst 

◼ 50-59 jaar ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ 50-59 jaar Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou 

hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ 50-59 jaar ik ze vertrouw 

◼ 50-59 jaar Niet nodig 

◼ 50-59 jaar Tijd is ......................! 

◼ 60-64 jaar Feit is feit 

◼ 60-64 jaar ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ 60-64 jaar ik twijfel niet 

◼ 60-64 jaar Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die wordt 

niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ 60-64 jaar Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ 60-64 jaar zeker niet 

◼ 65-69 jaar Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ 65-69 jaar Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ 65-69 jaar ik laat mij toch niet behandelen 

◼ 65-69 jaar Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ 70 jaar en 

ouder 

het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier tegen 

de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

hoe langer wachten niet goed is 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik dat wel geloof 

◼ 70 jaar en 

ouder 

IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik in de arten geloof 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik niet twijfel over de diagnose 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouw de arts. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ik vertrouw het behandel centrum 
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◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ 70 jaar en 

ouder 

IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ 70 jaar en 

ouder 

is niet nodig 

◼ 70 jaar en 

ouder 

ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ 70 jaar en 

ouder 

omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg onderzoek. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ 70 jaar en 

ouder 

vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ 70 jaar en 

ouder 

vv 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ 70 jaar en 

ouder 

weet ik niet 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit 

gebied. 

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ 70 jaar en 

ouder 

Ze zijn experts, vandaar 

2.8.4.2. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

hoe langer wachten niet goed is 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al 

die onderzoeken wil maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar 

diagnosticeert. 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik laat mij toch niet behandelen 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik vertrouw de arts. 
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◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik vertrouw het behandel centrum 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

is niet nodig 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

bewijs zal er zijn 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Feit is feit 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet 

voor hun plezier tegen de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat 

moet verholpen worden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik dat wel geloof 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik in de arten geloof 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet twijfel over de diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik twijfel niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vertrouw de eerst 

◼ Meerpersoons huishouden Ik vertrouw mijn huisarts  
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zonder kinderen onder de 18 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste 

keuze is. Ik zou hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ik ze vertrouw 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Niet nodig 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het 

vervolg onderzoek. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een 

diagnose. Die wordt niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Tijd is ......................! 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

vv 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

weet ik niet 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd 

een leek op dit gebied. 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

Ze zijn experts, vandaar 

◼ Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 18 

zeker niet 

◼ Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

2.8.4.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Feit is feit 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik dat wel geloof 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

ik laat mij toch niet behandelen 
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◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik vertrouw de eerst 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou 

hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

Niet nodig 

◼ Full-time (35 uur 

of meer) 

zeker niet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik twijfel niet 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

ik ze vertrouw 

◼ Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die 

wordt niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

bewijs zal er zijn 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier 

tegen de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hoe langer wachten niet goed is 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die 

onderzoeken wil maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik in de arten geloof 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik niet twijfel over de diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw de arts. 
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◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw het behandel centrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

is niet nodig 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg 

onderzoek. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Tijd is ......................! 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

vv 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

weet ik niet 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit 

gebied. 

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ze zijn experts, vandaar 

2.8.4.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag bewijs zal er zijn 

◼ Laag goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ Laag het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier tegen de 

patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 
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◼ Laag hoe langer wachten niet goed is 

◼ Laag ik dat wel geloof 

◼ Laag ik in de arten geloof 

◼ Laag ik laat mij toch niet behandelen 

◼ Laag ik niet twijfel over de diagnose 

◼ Laag ik twijfel niet 

◼ Laag Ik vertrouw de arts. 

◼ Laag Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Laag IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ Laag ik ze vertrouw 

◼ Laag is niet nodig 

◼ Laag Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ Laag Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Laag Ze zijn experts, vandaar 

◼ Midden De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Midden Feit is feit 

◼ Midden ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die onderzoeken wil maar 

zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ Midden Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Midden IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Midden ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ Midden ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Midden Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Midden Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Midden Ik vertrouw de eerst 

◼ Midden ik vertrouw het behandel centrum 

◼ Midden ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Midden Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou hooguit 

het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Midden Niet nodig 

◼ Midden omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ Midden Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg onderzoek. 

◼ Midden Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die wordt niet 

zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Midden Tijd is ......................! 

◼ Midden vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Midden vv 

◼ Midden weet ik niet 

◼ Midden Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit gebied. 

◼ Midden Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ Midden zeker niet 

◼ Hoog ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Hoog Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ Hoog Ik vertrouw mijn huisarts  
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◼ Hoog Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Hoog ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Hoog reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

2.8.4.5. Crossing naar regio 

◼ Noord-

Nederland 

ik in de arten geloof 

◼ Noord-

Nederland 

Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Noord-

Nederland 

ik ze vertrouw 

◼ Noord-

Nederland 

vv 

◼ Noord-

Nederland 

weet ik niet 

◼ Oost-

Nederland 

ik twijfel niet 

◼ Oost-

Nederland 

Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou 

hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Oost-

Nederland 

is niet nodig 

◼ Oost-

Nederland 

Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die wordt 

niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Oost-

Nederland 

zeker niet 

◼ Zuid-

Nederland 

hoe langer wachten niet goed is 

◼ Zuid-

Nederland 

ik dat wel geloof 

◼ Zuid-

Nederland 

ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Zuid-

Nederland 

IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Zuid-

Nederland 

ik laat mij toch niet behandelen 

◼ Zuid-

Nederland 

ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouw de arts. 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouw de eerst 

◼ Zuid- IK vertrouw op advies van mijn huisarts 
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Nederland 

◼ Zuid-

Nederland 

Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Zuid-

Nederland 

Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ Zuid-

Nederland 

Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Zuid-

Nederland 

Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit 

gebied. 

◼ West-

Nederland 

bewijs zal er zijn 

◼ West-

Nederland 

De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ West-

Nederland 

Feit is feit 

◼ West-

Nederland 

goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ West-

Nederland 

het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier 

tegen de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ West-

Nederland 

ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die onderzoeken wil 

maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ West-

Nederland 

Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ West-

Nederland 

ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ West-

Nederland 

ik niet twijfel over de diagnose 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ West-

Nederland 

ik vertrouw het behandel centrum 

◼ West-

Nederland 

Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ West-

Nederland 

ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ West-

Nederland 

ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ West-

Nederland 

Niet nodig 

◼ West-

Nederland 

omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ West-

Nederland 

Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg onderzoek. 

◼ West-

Nederland 

reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ West- Tijd is ......................! 
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Nederland 

◼ West-

Nederland 

vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ West-

Nederland 

Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ West-

Nederland 

Ze zijn experts, vandaar 

2.8.4.6. Crossing naar provincie 

◼ Drenthe vv 

◼ Flevoland Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik zou 

hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Friesland ik ze vertrouw 

◼ Gelderland ik twijfel niet 

◼ Gelderland is niet nodig 

◼ Gelderland zeker niet 

◼ Groningen ik in de arten geloof 

◼ Groningen Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Groningen weet ik niet 

◼ Limburg Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Limburg ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Limburg Ik vertrouw de arts. 

◼ Limburg IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ Noord-

Brabant 

hoe langer wachten niet goed is 

◼ Noord-

Brabant 

ik dat wel geloof 

◼ Noord-

Brabant 

ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Noord-

Brabant 

IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Noord-

Brabant 

Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouw de eerst 

◼ Noord-

Brabant 

Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Noord-

Brabant 

Volle vertrouwen van de specialisten  

◼ Noord-

Brabant 

Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Noord-

Brabant 

Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op dit 

gebied. 

◼ Noord-

Holland 

bewijs zal er zijn 
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◼ Noord-

Holland 

De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Noord-

Holland 

Feit is feit 

◼ Noord-

Holland 

goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ Noord-

Holland 

het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun plezier 

tegen de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ Noord-

Holland 

ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die onderzoeken wil 

maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ Noord-

Holland 

ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ Noord-

Holland 

ik niet twijfel over de diagnose 

◼ Noord-

Holland 

Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Noord-

Holland 

ik vertrouw het behandel centrum 

◼ Noord-

Holland 

Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ Noord-

Holland 

Ze zijn experts, vandaar 

◼ Overijssel Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die wordt 

niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Zeeland ik laat mij toch niet behandelen 

◼ Zuid-

Holland 

Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ Zuid-

Holland 

ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Zuid-

Holland 

ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Zuid-

Holland 

Niet nodig 

◼ Zuid-

Holland 

omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ Zuid-

Holland 

Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg onderzoek. 

◼ Zuid-

Holland 

reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ Zuid-

Holland 

Tijd is ......................! 

◼ Zuid-

Holland 

vertrouwen in het behandelcentrum 

◼ Zuid-

Holland 

Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  
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2.8.4.7. Crossing naar geboorteland 

◼ Nederland bewijs zal er zijn 

◼ Nederland De testen tegenwoordig conclusief zijn. De foutmarge is verwaarloosbaar 

◼ Nederland Feit is feit 

◼ Nederland goede ervaringen met het ziekenhuis en onze dokter 

◼ Nederland het geen achterlijke jongens of dames zijn ze weten wat ze doen en gaan niet voor hun 

plezier tegen de patient zeggen mijnheer U heeft prostaatkanker dat moet verholpen worden 

◼ Nederland hoe langer wachten niet goed is 

◼ Nederland ik dat wel geloof 

◼ Nederland ik denk dat zij toch genoeg kennis van zaken hebben en ik niet nog een keer al die 

onderzoeken wil maar zo snel mogelijk een behandeling. 

◼ Nederland ik ervan uit ga dat een officieel erkend behandelcentrum betrouwbaar diagnosticeert. 

◼ Nederland Ik heb onvoldoende kennis om te twijfelen. 

◼ Nederland Ik heb vertrouwen in mijn ziekenhuis 

◼ Nederland IK het grootste vertrouwen heb in de plaatselijke centra 

◼ Nederland ik het volste vertrouwen heb in de uroloog 

◼ Nederland ik in de arten geloof 

◼ Nederland ik laat mij toch niet behandelen 

◼ Nederland ik niet twijfel over de diagnose 

◼ Nederland ik niet twijfel over de diagnose en behandelingsmethoden 

◼ Nederland ik twijfel niet 

◼ Nederland Ik verrouw op de uitslag van het onderzoek. 

◼ Nederland Ik vertrouw de arts. 

◼ Nederland Ik vertrouw de behandelende artsen wel. 

◼ Nederland Ik vertrouw de eerst 

◼ Nederland ik vertrouw het behandel centrum 

◼ Nederland Ik vertrouw mijn huisarts  

◼ Nederland IK vertrouw op advies van mijn huisarts 

◼ Nederland ik vertrouw op de 1ste diagnose 

◼ Nederland Ik vertrouwen heb in de medische wereld 

◼ Nederland Ik vetrouw erop dat mijn keuze voor het eerste behandelcentrum ook de juiste keuze is. Ik 

zou hooguit het oordeel, mening van mijn huisarts nog eens vragen 

◼ Nederland ik ze vertrouw 

◼ Nederland is niet nodig 

◼ Nederland ken mijn collegas urologen en patholoog anatoemndi mij zouden behandelen 

◼ Nederland Niet nodig 

◼ Nederland omdat dat gepaard gaat met bloedingn en dan weet je al genoeg 

◼ Nederland Omdat de PSA waarde nu zo hoog was dat ik niet meer kon stoppen met het vervolg 

onderzoek. 

◼ Nederland Omdat de vraag in mijn ogen absurd is. Hoe kun je nu twijfelen aan zulks een diagnose. Die 

wordt niet zomaar uit de losse pols gesteld. 

◼ Nederland reinier de graaf ziekenhuis heb ik vertrouwen in vanwege hun deskundigheid 

◼ Nederland Tijd is ......................! 

◼ Nederland vertrouwen in het behandelcentrum 
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◼ Nederland vv 

◼ Nederland Waarom zou ik twijfelen bij een advies van een deskundigen? 

◼ Nederland weet ik niet 

◼ Nederland Wie ben ik om te twijfelen aan een deskundige vaststelling. Ik ben en blijf altijd een leek op 

dit gebied. 

◼ Nederland Ze echt wel weten wat ze tegen je zeggen.  

◼ Nederland Ze zijn experts, vandaar 

◼ Aziatisch land 

(excl. Indonesië) 

zeker niet 

◼ Overig Ik vertrouw de behandelcentrum. 

◼ Overig Volle vertrouwen van de specialisten  
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2.9  Afsluiting: 

U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over gezondheid. Het doel van het 

onderzoek is om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse mannen over de 

aspecten rondom de behandeling van prostaatkanker. De resultaten zullen door het 

Reinier Haga Prostaatkankercentrum worden gebruikt tijdens de actiemaand 

'Movember'. 

 

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

2.9.1. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

50-59 

jaar 

Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van prostaatkanker 

en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht komt, zowel psychisch 

als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je gezin, je werk en andere 

(sociale) activiteiten!  

50-59 

jaar 

Heel confronterend 

50-59 

jaar 

ga zo door, blijf onderzoeken 

50-59 

jaar 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

50-59 

jaar 

Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

50-59 

jaar 

verdien onderzoek of prijs. 

50-59 

jaar 

okidokie 

60-64 

jaar 

Belangrijk  

60-64 

jaar 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

60-64 

jaar 

Hoop nooit mee te maken 

60-64 

jaar 

confronterende vragen 

65-69 

jaar 

heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van een 

goede vriend dat hij prostaatkanker had 

65-69 

jaar 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

65-69 

jaar 

Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar prostaatkanker . 

65-69 

jaar 

Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 
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65-69 

jaar 

Leuk om ingevuld te hebben. 

65-69 

jaar 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal kan is 

dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en tijdstip (spits 

etc) 

65-69 

jaar 

Mooi om mee te mogen doen. 

65-69 

jaar 

Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al 

overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

65-69 

jaar 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

70 jaar 

en 

ouder 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

70 jaar 

en 

ouder 

de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is sterk 

afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, met en 

zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

70 jaar 

en 

ouder 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

70 jaar 

en 

ouder 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

70 jaar 

en 

ouder 

PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer vragen 

lijsten invullen. 

70 jaar 

en 

ouder 

Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

70 jaar 

en 

ouder 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de 

vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even 

gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet genezen 

verklaard nog steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor mij de 

KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al heel normaal 

leven leiden zonder vervelende problemen 

70 jaar 

en 

ouder 

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

70 jaar 

en 

ouder 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage psi 

(..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

70 jaar 

en 

ouder 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet 

graag overbehandeld worden. 

70 jaar Goed onderzoek 
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en 

ouder 

70 jaar 

en 

ouder 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven 

antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

70 jaar 

en 

ouder 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of bestralen. 

70 jaar 

en 

ouder 

Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

70 jaar 

en 

ouder 

Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om er 

opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

70 jaar 

en 

ouder 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

70 jaar 

en 

ouder 

Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in 

België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te 

maken ? 

70 jaar 

en 

ouder 

Krijg ik nog een resultaat hier van. 

70 jaar 

en 

ouder 

Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan krijgen. 

Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

70 jaar 

en 

ouder 

Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

70 jaar 

en 

ouder 

als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen uitstellen 

of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen van onzekerheid 

die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

70 jaar 

en 

ouder 

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

70 jaar 

en 

ouder 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt en 

concentratie niet.. 

2.9.2. Crossing naar gezinssituatie 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

ga zo door, blijf onderzoeken 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 
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Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik 

het kan krijgen. Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van 

prostaatkanker 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Mooi om mee te mogen doen. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke 

bestralingen 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Hoop nooit mee te maken 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

verdien onderzoek of prijs. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar 

prostaatkanker . 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich 

er voor om er opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel 

over te spreken 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd 

belangrijk 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) 

OLVG Aalst in België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien 

ook met de wachttijden te maken ? 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor 

de hand ligt en concentratie niet.. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen 

kreeg van een goede vriend dat hij prostaatkanker had 

Meerpersoons confronterende vragen 
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huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. 

Dingen uitstellen of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op 

terug zijn bronnen van onzekerheid die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden 

tot misinformatie.  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van 

prostaatkanker en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in 

te recht komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je 

dagelijkse leven, op je gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou 

ik meer vragen lijsten invullen. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open 

alles vooraf besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden 

onmogelijkheden en de vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen 

achter de rug. Was niet altijd even gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen 

geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet genezen verklaard nog steeds middels 

medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor mij de KWALITEIT er op 

gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al heel normaal 

leven leiden zonder vervelende problemen 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, 

waarvan er één al overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel 

een optie is sterk afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte 

aantal jaren daarvan, met en zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle 

levensbedreigende ziektes. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Leuk om ingevuld te hebben. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren 

of bestralen. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last 

meer. 
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Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als 

het lokaal kan is dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren 

afhankelijk van afstand en tijdstip (spits etc) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn 

hartcontrole. Steeds smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig 

of niet gunstige uitslag. Een lage psi (..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op 

tijd bij ben geweest 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en 

ik zou niet graag overbehandeld worden. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Goed onderzoek 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de 

aangegeven antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Belangrijk  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Heel confronterend 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

okidokie 

2.9.3. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Full-time 

(35 uur of 

Hoop nooit mee te maken 
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meer) 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar 

prostaatkanker . 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Heel confronterend 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al 

overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

okidokie 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is 

sterk afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, 

met en zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Leuk om ingevuld te hebben. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of 

bestralen. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal 

kan is dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en 

tijdstip (spits etc) 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage 

psi (..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet 

graag overbehandeld worden. 
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Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Goed onderzoek 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven 

antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

verdien onderzoek of prijs. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Belangrijk  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan 

krijgen. Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om 

er opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in 

België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te 

maken ? 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Mooi om mee te mogen doen. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ga zo door, blijf onderzoeken 

Niet PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer 
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werkend (0 

t/m 11 uur) 

vragen lijsten invullen. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de 

vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even 

gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet 

genezen verklaard nog steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor 

mij de KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al 

heel normaal leven leiden zonder vervelende problemen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt 

en concentratie niet.. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van 

een goede vriend dat hij prostaatkanker had 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

confronterende vragen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen 

uitstellen of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen 

van onzekerheid die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van 

prostaatkanker en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht 

komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je 

gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

2.9.4. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Laag Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Laag Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om er 
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opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Laag Mooi om mee te mogen doen. 

Laag wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

Laag ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of bestralen. 

Laag de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal kan is 

dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en tijdstip (spits 

etc) 

Laag Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Laag Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

Laag vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Midden Leuk om ingevuld te hebben. 

Midden 10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

Midden Belangrijk  

Midden Goed onderzoek 

Midden Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

Midden Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al 

overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Midden ga zo door, blijf onderzoeken 

Midden Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Midden Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de vooruitzichten. 

Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even gemakkelijk. De 

uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet genezen verklaard nog 

steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor mij de KWALITEIT er op 

gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al heel normaal leven leiden 

zonder vervelende problemen 

Midden u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Midden heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

Midden Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Midden Heel confronterend 

Midden Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan krijgen. 

Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

Midden Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar prostaatkanker . 

Midden als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen uitstellen of 

naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen van onzekerheid die 

aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Midden Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van prostaatkanker en 

dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht komt, zowel psychisch als 

lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je gezin, je werk en andere (sociale) 

activiteiten!  

Midden Hoop nooit mee te maken 

Hoog goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

Hoog Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt en 

concentratie niet.. 

Hoog heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van een 
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goede vriend dat hij prostaatkanker had 

Hoog confronterende vragen 

Hoog goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

Hoog Ik ben ervaringsdeskundige. 

Hoog wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

Hoog Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in 

België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te 

maken ? 

Hoog PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer vragen 

lijsten invullen. 

Hoog de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is sterk 

afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, met en 

zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

Hoog Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven 

antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

Hoog inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Hoog Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage psi 

(..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

Hoog prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet graag 

overbehandeld worden. 

Hoog verdien onderzoek of prijs. 

Hoog okidokie 

2.9.5. Crossing naar regio 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Noord-

Nederland 

Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan krijgen. 

Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

Noord-

Nederland 

Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om er 

opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Noord-

Nederland 

Belangrijk  

Noord-

Nederland 

Goed onderzoek 

Oost-

Nederland 

Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

Oost-

Nederland 

Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al 

overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Oost-

Nederland 

Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Oost-

Nederland 

Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in 

België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te 

maken ? 

Oost- als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen 
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Nederland uitstellen of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen van 

onzekerheid die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Oost-

Nederland 

Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Zuid-

Nederland 

Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van 

prostaatkanker en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht 

komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je 

gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

Zuid-

Nederland 

Hoop nooit mee te maken 

Zuid-

Nederland 

Mooi om mee te mogen doen. 

Zuid-

Nederland 

de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is 

sterk afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, 

met en zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

Zuid-

Nederland 

Leuk om ingevuld te hebben. 

Zuid-

Nederland 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of bestralen. 

Zuid-

Nederland 

Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

Zuid-

Nederland 

Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Zuid-

Nederland 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de 

vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even 

gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet 

genezen verklaard nog steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor 

mij de KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al 

heel normaal leven leiden zonder vervelende problemen 

Zuid-

Nederland 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Zuid-

Nederland 

okidokie 

Zuid-

Nederland 

Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

West-

Nederland 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven 

antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

West-

Nederland 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

West-

Nederland 

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

West-

Nederland 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

West-

Nederland 

verdien onderzoek of prijs. 
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West-

Nederland 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

West-

Nederland 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal kan 

is dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en tijdstip 

(spits etc) 

West-

Nederland 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage 

psi (..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

West-

Nederland 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet 

graag overbehandeld worden. 

West-

Nederland 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

West-

Nederland 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

West-

Nederland 

ga zo door, blijf onderzoeken 

West-

Nederland 

PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer 

vragen lijsten invullen. 

West-

Nederland 

Heel confronterend 

West-

Nederland 

Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar prostaatkanker 

. 

West-

Nederland 

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

West-

Nederland 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt 

en concentratie niet.. 

West-

Nederland 

heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van 

een goede vriend dat hij prostaatkanker had 

West-

Nederland 

confronterende vragen 

West-

Nederland 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

West-

Nederland 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

2.9.6. Crossing naar provincie 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Drenthe Goed onderzoek 

Flevoland als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen 

uitstellen of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen van 

onzekerheid die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Flevoland Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Friesland Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan krijgen. 

Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

Friesland Belangrijk  
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Gelderland Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

Gelderland Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst in 

België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de wachttijden te 

maken ? 

Gelderland Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Groningen Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om er 

opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Limburg Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

Limburg Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Limburg de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie is 

sterk afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren daarvan, 

met en zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende ziektes. 

Limburg Leuk om ingevuld te hebben. 

Limburg Hoop nooit mee te maken 

Limburg okidokie 

Noord-

Brabant 

vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Noord-

Brabant 

Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van 

prostaatkanker en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht 

komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je 

gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

Noord-

Brabant 

Mooi om mee te mogen doen. 

Noord-

Brabant 

ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of bestralen. 

Noord-

Brabant 

Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de 

vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even 

gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet 

genezen verklaard nog steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat voor 

mij de KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan inmiddels al 

heel normaal leven leiden zonder vervelende problemen 

Noord-

Holland 

de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal kan 

is dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en tijdstip 

(spits etc) 

Noord-

Holland 

Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een lage 

psi (..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

Noord-

Holland 

u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Noord-

Holland 

Ik ben ervaringsdeskundige. 

Noord-

Holland 

ga zo door, blijf onderzoeken 

Noord-

Holland 

PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer 

vragen lijsten invullen. 
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Noord-

Holland 

Heel confronterend 

Noord-

Holland 

goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

Noord-

Holland 

confronterende vragen 

Noord-

Holland 

10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

Overijssel Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één al 

overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Utrecht heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van 

een goede vriend dat hij prostaatkanker had 

Utrecht Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar prostaatkanker 

. 

Zeeland Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Zuid-

Holland 

goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

Zuid-

Holland 

Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand ligt 

en concentratie niet.. 

Zuid-

Holland 

heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

Zuid-

Holland 

verdien onderzoek of prijs. 

Zuid-

Holland 

Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de aangegeven 

antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

Zuid-

Holland 

inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Zuid-

Holland 

prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou niet 

graag overbehandeld worden. 

Zuid-

Holland 

wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

Zuid-

Holland 

wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

2.9.7. Crossing naar geboorteland 

 Opmerkingen: 

 Opmerkingen: 

Nederland heftig onderwerp, en stof om over na te denken 

Nederland Krijg ik nog een resultaat hier van. 

Nederland Heel confronterend 

Nederland Ik ben 74 jaar en mankeer nog niets aan mijn prostaat. Maar er is uiteraard kans dat ik het kan 

krijgen. Deze vragenlijst helpt mee aan de inzicht over behandeling van prostaatkanker 

Nederland Wat ik wel belangrijk vind is om bv jaarlijks een preventief onderzoek te laten doen naar 

prostaatkanker . 

Nederland Prostaatproblemen zit nog veel te veel in het . v..hoekje. Sommige mannen schamen zich er voor om 
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er opelijk over te sprekenn, terwijl het van levensbelang kan zijn er juist wel over te spreken 

Nederland wat betr.reistijd,dat hangt af of je met een volle urineblaas moet aantreden dan is reistijd belangrijk 

Nederland Voor de leek moeilijk te checken of men over de grens moet gaan (ProstaCentre Gronau) OLVG Aalst 

in België etc.Is ook vaak een verzekeringstechnische kwestie. Heeft misschien ook met de 

wachttijden te maken ? 

Nederland Mooi om mee te mogen doen. 

Nederland u had kunnen vragen of de verschillende behandelingen bekend zijn/waren. 

Nederland Ik ben ervaringsdeskundige. 

Nederland ga zo door, blijf onderzoeken 

Nederland PanelWizard is het enige no-nonsens bedrijf dat ik momenteel ken op dit gebied. Graag zou ik meer 

vragen lijsten invullen. 

Nederland Het behandelcentrum moet de nieuwste technieken toepassen 

Nederland Ik heb al veel problemen gehad. Prostaatkanker vastgesteld. Door de uroloog heel open alles vooraf 

besproken en een traject besproken met hem, met de mogelijkheden onmogelijkheden en de 

vooruitzichten. Was perfect, Heb inmiddels al div. behandelingen achter de rug. Was niet altijd even 

gemakkelijk. De uroloog heeft mij er perfect doorheen geholpen. Loop er al 14 jaar mee rond. Niet 

genezen verklaard nog steeds middels medicatie onder behandeling.ik ben overeen gekomen dat 

voor mij de KWALITEIT er op gericht is op de behandeling. Dat is tot heden nog prima. Ik kan 

inmiddels al heel normaal leven leiden zonder vervelende problemen 

Nederland wat weten wij van zieken huizen altijd een duisteren boel daar. 

Nederland Mijn antwoorden hebben mede hun achtergrond in de ervaringen van 2 ex-collega's, waarvan er één 

al overleden is.Ook heb ik zelf eenmalig een PSA van 7,2 gehad 

Nederland de meeste vragen hebben voor mij geen enkele relevantie. De vraag is óf behandelen wel een optie 

is sterk afhankelijk van de resterende kwaliteit van leven en de nog te verwachte aantal jaren 

daarvan, met en zonder behandeling. Dit criterium geldt overigens voor alle levensbedreigende 

ziektes. 

Nederland Leuk om ingevuld te hebben. 

Nederland ik heb prostaatkanker gehad en heb mij laten opereren; na uitgebreid onderzoek opereren of 

bestralen. 

Nederland Ik heb deze operatie zelf meegemaakt en ben tot nu toe zeer tevreden en heb nergens last meer. 

Nederland de vraag over reistijd is niet relevant daar ik nu niet weet waar ik terecht zou kunnen als het lokaal 

kan is dat 10 minuten moet dit ergens in het land kan het langer duren afhankelijk van afstand en 

tijdstip (spits etc) 

Nederland Ik kom regelmatig vrolijk bloedverdunners bij Salt . Om het half jaar voor mijn hartcontrole. Steeds 

smokkelde ik ook op het formulier ook een onderzoek hoe het gunstig of niet gunstige uitslag. Een 

lage psi (..?) geeft me een veilig gevoel er....als....dat ik er op tijd bij ben geweest 

Nederland prostaatkanker is wel een erg ruim begrip en komt in allerlei vormen en stadia voor etc..en ik zou 

niet graag overbehandeld worden. 

Nederland Goed onderzoek 

Nederland Bij de vraag of het advies van de huisarts klein of zwaarwegend is, wil ik opmerken dat de 

aangegeven antwoorden weinig nuances toelaten en daardoor erg zwart/wit zijn 

Nederland inerdaad, gevoelig onderwerp.. 

Nederland Hoop nooit mee te maken 

Nederland goed om deel te mogen nemen aan dit soort onderzoeken. 

Nederland Prostaat kanker bij mannen komt zo vaak voor dat een spreiding van behandelcentra voor de hand 
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ligt en concentratie niet.. 

Nederland heeft weinig met deze enquete te maken, maar is wel bizar dat afgelopen week ik te horen kreeg van 

een goede vriend dat hij prostaatkanker had 

Nederland confronterende vragen 

Nederland als bij alles zit er een grote tot zeer grote winst in het meteen de eerste keer goed doen. Dingen 

uitstellen of naar de achtergrond brengen onder het mom daar komen we tot op terug zijn bronnen 

van onzekerheid die aanzetten tot rondkijken en neuzen en vaak lijden tot misinformatie.  

Nederland Ik ben inmiddels 55 plusser en heb in mijn vriendenkring al 2 diagnoses meegemaakt van 

prostaatkanker en dat is wel even schrikken, zeker als je hoort zwaar het traject is waar in te recht 

komt, zowel psychisch als lichamelijk. Heel behandelplan en de invloed op je dagelijkse leven, op je 

gezin, je werk en andere (sociale) activiteiten!  

Nederland Reeds prostaatkanker gehad.in 2009 brachi therapie ondergaan met succes. 

Nederland Belangrijk  

Nederland 10 jaar geleden heb ik prostaatkanker gehad en ben geheel genezen na 35 plaatselijke bestralingen 

Nederland vond dit een heel goed onderzoek maar wel erg kort 

Nederland okidokie 

Indonesië goed dat dit onderzoek gedaan is, maar wel wat beperkt 

Indonesië Zo wordt duidellijk, waar het kaf en het koren zit. 

Afrikaans land 

(excl. 

Marokko) 

verdien onderzoek of prijs. 

Overig Zoals al gez\egd heb het zelf ondergaan en wer in Nijmegen behandeld 

 


