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Gynaecologie  
Richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (NVOG) 

• Ik ben zwanger en mijn bloeddruk is te hoog 
• Ik heb zwangerschaps-vergiftiging (pre-eclampsie) 

  

Kindergeneeskunde 

Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom (NVK) 
• Mijn kind heeft downsyndroom 
• Mijn kind heeft downsyndroom en slaapt slecht 
• Mijn kind met downsyndroom heeft pijn en problemen met bewegen 
• Ik wil mijn zoon met downsyndroom informatie geven over seks en 

voorbehoedmiddelen 
• Ik wil mijn dochter met downsyndroom informatie geven over seks en 

voorbehoedmiddelen 
 

Klinische geriatrie  
Comprehensive geriatric assessment (CGA) (NVKG)  

• Ik ga naar de ouderenarts voor een uitgebreid onderzoek 
  
Richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen (NVKG)  

• Ik wil een delier bij mezelf voorkomen  
• Ik verzorg iemand met een delier  

  

Longgeneeskunde 

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma (NVALT) 
• Ik gebruik medicijnen maar mijn astmaklachten worden niet minder 

   

Orthopedie  
Richtlijn Geïsoleerde mediale en laterale artrose van de knie (NOV) 

• Ik heb artrose in mijn knie en krijg een operatie om de stand van mijn been aan te 
passen 

• Ik heb een operatie gehad om de stand van mijn been aan te passen 
• Ik krijg een halve kunstknie 

 

Richtlijn Hallux valgus (NOV) 
• Ik heb een hallux valgus 
• Ik wil schoenen kopen die gezond zijn voor mijn voeten 
• Ik heb een hallux valgus en denk na over behandeling 

  

Richtlijn Schouderprothese (NOV) 
• Ik denk na of ik een kunst-schouder wil 
• Ik kies voor een kunst-schouder 
• Ik heb een kunst-schouder gekregen 

 

Richtlijn Totale knieprothese (TKP) (NOV) 
• Ik denk na of ik een kunstknie wil 
• Ik krijg een kunstknie 
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• Ik heb een operatie voor een kunstknie gehad 
 

Plastische chirurgie 

Richtlijn Schisis (NVPC) 
• Ik ben zwanger van een baby met een schisis 
• Mijn kind heeft een schisis en krijgt een operatie 
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Psychiatrie 

Pediatrisch delier (PD) en emergence delier (ED) (NVvP) 
• Ik wil een delier bij mijn kind vroeg herkennen 
• Mijn kind heeft delier 

 

Revalidatiegeneeskunde 

Richtlijn Duchenne spierdystrofie (DMD) (VRA) 
• Mijn kind heeft de spierziekte Duchenne 
• Ik heb de spierziekte Duchenne 

  
Richtlijn Multiple Sclerose (MS) (VRA) 

• Ik heb MS 
• Ik wil leren omgaan met MS 
• Ik heb MS en vraag me af of ik kan blijven werken 
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