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COVID-19 
Modules Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten COVID-19 (NVVC) 

• Ik heb corona en krijg behandeling in het ziekenhuis (aangepast) 
 

Gynaecologie 
Richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC)  (NVOG) 

• Ik krijg een kijkoperatie in mijn buik (laparoscopie) 

 

Heelkunde 
Richtlijn Pancreascarcinoom (NVVH) 

• Ik heb mogelijk alvleesklierkanker 

• Ik heb alvleesklierkanker en krijg een operatie 

• Ik heb alvleesklierkanker en krijg chemotherapie 

• Ik heb alvleesklierkanker en wil weten wat ik moet eten 

• Ik heb alvleesklierkanker die is doorgegroeid of uitgezaaid 
 

Richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta (AAA) (NVVH) 

• In mijn familie komt een verwijde buikslagader voor 

• Ik word onderzocht op een verwijde buikslagader 

• Ik heb een verwijde buikslagader (man) 

• Ik heb een verwijde buikslagader (vrouw) 

• Ik heb een verwijde buikslagader en kies voor een operatie 
 

Interne geneeskunde 
Richtlijn Sepsis Fase 1 (NIV) 

• Ik heb een sepsis 
 

Richtlijn LTA Antistolling (NIV) 
Richtlijn Antitrombotisch beleid (NIV) 

• Ik gebruik een bloedverdunner (DOAC). Waar moet ik op letten? 

• Ik gebruik een bloedverdunner (cumarine). Waar moet ik op letten? 

• Ik gebruik een bloedverdunner (bloedplaatjesremmer). Waar moet ik op letten? 

• Ik ben vergeten mijn bloedverdunner te slikken 

 

Klinische fysica 
Richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling (NVKF) 

• Ik ben zwanger en er is een CT-scan, MRI of röntgenfoto nodig 

• Mijn kind heeft een CT-scan, MRI of röntgenfoto nodig 
 

Klinische geriatrie 
Richtlijn Dementie (NVKG) 

• Ik vergeet snel dingen en ben doorgestuurd naar het ziekenhuis 
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Richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen (NVKG) 

• Ik wil een delier bij mezelf voorkomen 

• Ik verzorg iemand met een delier 

• Ik heb een delier gehad 
 

Kindergeneeskunde 
Richtlijn Bronchopulmonale dysplasie (BPD) (NVK) 

• Mijn baby is te vroeg geboren en heeft hulp nodig bij ademen 

• Mijn baby is te vroeg geboren en ligt met longschade in het ziekenhuis 

• Mijn kind is te vroeg geboren en heeft longschade 
 
Richtlijn Sepsis bij kinderen (NVK) 

• Mijn kind heeft (misschien) een sepsis 

• Mijn kind wordt behandeld voor een sepsis 

• Mijn kind heeft een sepsis gehad en mag weer naar huis 

 
Richtlijn Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) (NVK) 

• Het leek of mijn kind bijna dood ging. Ze zeiden dat het een BRUE was. 

 
Neurologie 
Richtlijn Mild Cognitive Impairment (NVN)  

• Ik vergeet snel dingen 

• Ik ben bang dat ik dementie krijg 
 

 

Orthopedie 
Richtlijn Artroscopie van de knie (NOV) 

• Ik krijg een kijkoperatie van mijn knie 

• Ik heb een kijkoperatie van mijn knie gehad 
 

Radiologie 
Generieke radiologische informatie (NVVR) 

• Ik krijg een röntgenfoto van mijn borsten (mammogram)  

• Ik krijg röntgenonderzoek van mijn bloedvaten  

• Ik krijg een CT-scan zonder contrastmiddel  

• Ik krijg een CT-scan met contrastmiddel 

 
Urologie 
Richtlijn Niercelcarcinoom (NVU) 

• Ik word onderzocht op nierkanker 

• Ik heb een gezwel in mijn nier en krijg een behandeling waarbij ik mijn nier houd 

• Ik heb een gezwel in mijn nier en mijn nier wordt weggehaald 

• Ik heb uitgezaaide nierkanker 

 
Richtlijn Chronische Bekkenpijn (NVU) 

• Ik heb pijn onder in mijn buik en in mijn bekken (vrouw) 

• Ik heb pijn onder in mijn buik en in mijn bekken (man) 

• Ik heb pijn onder in mijn buik en in mijn bekken die lang blijft (vrouw) 

• Ik heb pijn onder in mijn buik en in mijn bekken die lang blijft (man) 
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