
Vragenlijst Oncoloog
Diagnose en oorzaak vragen

Wat is mijn diagnose?

Is dit een snelgroeiende of langzaam groeiende kanker?

Hoe lang is het in mijn lichaam gegroeid?

Wat denkt u dat mijn kanker veroorzaakt heeft?

Denkt u dat mijn dieet, vervuiling of stress er iets mee te maken had?

Was het genetisch?

Behandelings vragen

Welke behandeling raadt u aan?

Met welke medicijnen gaat u me behandelen?

Zijn er andere medicijnen die ik zou moeten nemen?

Kan ik een lijst krijgen van alle medicijnen die bij mijn behandeling zullen worden gebruikt?

Wat zijn de korte termijn bijwerkingen van deze geneesmiddelen?

Wat zijn de langdurige bijwerkingen van deze geneesmiddelen?

Heeft één van deze medicijnen levensbedreigende bijwerkingen?

Hoe lang zijn de medicijnen die u aanbeveelt al in gebruik? 

Is deze behandeling curatief of palliatief?

Als curatief:
Als de behandeling die u aanbeveelt mijn kanker niet geneest, wat dan wel?
Wat is het percentage dat kanker terugkeert na deze behandeling?
Waar komt die statistiek vandaan?

Als palliatief:
Wat heeft de chemo of straling voor zin als het me niet zal genezen?
Hoe kunnen medicijnen die me ziek maken, me een betere levenskwaliteit geven?
Hoeveel tijd denkt u dat ik extra leef als ik deze behandeling doe?

Wat is de vijfjaars ziektevrije overlevingskans voor mijn specifieke kanker met uw behandelprotocol?

Wat is de vijfjaars ziektevrije overlevingskans voor mijn specifieke kanker als ik niets doe?

Zijn er onderzoeken waarin dit behandelprotocol wordt vergeleken met patiënten die niets hebben gedaan?

Hoeveel draagt chemotherapie bij aan de 5 jarige overlevingskans voor mijn specifieke kanker?

Hoeveel draagt chemotherapie bij aan de 10 jarige overlevingskans voor mijn specifieke kanker?

Kan ik een copie krijgen van de bijsluiters van alle medicijnen die u in de behandeling gaat gebruiken? 
Ik zou ze graag vandaag meenemen om ze te bestuderen.

Zou u deze behandeling zelf ook doen als u dezelfde diagnose had als ik?

Klopt het dat chemotherapie medicijnen agressiever kan maken?

Doodt chemotherapie kankerstamcellen?

Ik las dat veel soorten chemotherapie kankerverwekkend zijn, klopt dat? 

Kan deze behandeling meer kanker veroorzaken in mijn lichaam?

Worden kankercellen uiteindelijk resistent tegen chemotherapie?



Wat doen we als dat gebeurt?

Welke andere behandelingsopties zijn er naast wat we hebben besproken?

Dieet vragen

Wat adviseert u voor dieet tijdens het ondergaan van chemotherapie?

Wat is het beste anti-kanker dieet?

Zijn er voedingsmiddelen die ik moet vermijden?

Zijn er voedingsmiddelen of supplementen die ik kan nemen om schade aan gezonde cellen tot een minimum te beperken?

Testen

Kan er vooraf getest worden op welke soort chemo mijn kankercellen het best reageren?

Kan er vooraf getest worden wat de bijwerkingen kunnen zijn?
Ik vraag dit omdat voor bijvoorbeeld  patiënten met een DPD-enzym tekort fluorouracil (5FU) ernstig toxisch en dodelijk kan zijn.

Kan ik getest worden of er voedingstoffen tekorten in mijn lichaam zijn? 

Kan er getest worden in hoeverre mijn lichaam vervuilt is met zware metalen?

Kan er getest worden of het zuurstof niveau op celniveau voldoende is?

Referenties

Hoeveel patiënten behandelt u per jaar?

Hoeveel patiënten heeft u permanent van mijn kankersoort genezen?

Kan ik contact opnemen met 5 van uw patiënten met dezelfde kankersoort als ik, die na 5 jaar nog kankervrij zijn?

Heeft u patiënten met mijn soort kanker die na 10 jaar kankervrij zijn en kan ik een paar van deze mensen spreken? Zou u bereid 
zijn om deze ex patiënten te bellen en persoonlijk te vragen of ze met me willen praten en ze mijn telefoonnummer geven?

Tijd en verandering

Als ik eerst wil kijken of een verandering van dieet en levensstijl een goede invloed heeft op mijn kanker, is dat mogelijk?

Hoeveel tijd zou ik hebben om dit te doen?

Kan het lichaam zichzelf genezen van kanker?

Als ik besluit voorlopig geen behandeling te doen omdat ik me nu goed voel en ik bang ben voor de gevolgen van de behande-
ling, wilt u mij dan wel blijven steunen met periodieke bloedonderzoeken en scans?

Kan ik een kopie van mijn medische dossiers krijgen voordat ik vandaag vertrek?


