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Gynaecologie  
Richtlijn CIN, AIS en VAIN (IKNL/NVOG) 
1. Ik krijg een behandeling van mijn baarmoederhals met crème 
2. Ik krijg een behandeling waarbij een stukje baarmoederhals wordt weggesneden 
 

Heelkunde 

Richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse (NVVH) 
1. Ik krijg een aanprik-plek of lijn voor dialyse 
2. Ik heb een aanprik-plek voor dialyse gekregen 
3. Ik heb een lijn voor dialyse gekregen 
 

Interne geneeskunde 
Richtlijn Mastocytose (NVvAKI) 
1. Ik heb mastocytose 
 

Kindergeneeskunde 

Richtlijn Behandeling van kinderen met een Diabetische ketoacidose (DKA) (NVK) 
1. Mijn kind heeft erge klachten door verzuring van het bloed bij diabetes type 1 
2. Mijn kind heeft diabetes type 1 en krijgt een behandeling voor verzuring van het bloed in het 

ziekenhuis 
3. Ik behandel mijn kind met diabetes type 1 en verzuring van het bloed thuis 
4. Mijn kind heeft diabetes type 1 
 

Longgeneeskunde 

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom (NVALT) 
1. Ik krijg onderzoeken omdat ik misschien asbestkanker heb in het longvlies of buikvlies 
2. Ik heb asbestkanker in het longvlies 
3. Ik heb asbestkanker in het buikvlies 
 

Maag darm lever 
Richtlijn Enterale toegang (NVMDL) 
1. Ik krijg een PEG-sonde 
2. Ik wil mijn PEG-sonde goed verzorgen 
3. Mijn PEG-sonde mag eruit 
 

Plastische chirurgie 
Richtlijn Dupuytren (NVPC) 
1. Ik heb de ziekte van Dupuytren en denk na over een operatie 
2. Ik heb een operatie aan mijn hand gehad bij de ziekte van Dupuytren 
 

Radiotherapie en oncologie 

Richtlijn Kleincellig longcarcinoom (NVRO) 
1. Ik heb misschien longkanker 
2. Ik krijg onderzoek naar uitzaaiingen van longkanker 
3. Ik heb longkanker zonder uitzaaiingen (stadium 1 of 2) 
4. Ik heb longkanker met uitzaaiingen rondom de long (stadium 3) 
5. Ik heb uitgezaaide longkanker (stadium 4) 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cin_ais_en_vain/startpagina_-_cin_ais_en_vain.html
https://www.thuisarts.nl/behandelingen-van-baarmoederhals/behandeling-met-creme
https://www.thuisarts.nl/behandelingen-van-baarmoederhals/behandeling-stukje-wegsnijden
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/vaattoegang_voor_hemodialyse/startpagina_-_vaattoegang_voor_hemodialyse.html
https://www.thuisarts.nl/bloedvat-toegang-voor-dialyse/ik-krijg-aanprik-plek-of-lijn-voor-dialyse
https://www.thuisarts.nl/bloedvat-toegang-voor-dialyse/ik-heb-aanprik-plek-voor-dialyse-gekregen
https://www.thuisarts.nl/bloedvat-toegang-voor-dialyse/ik-heb-lijn-voor-dialyse-gekregen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fmastocytose%2Fik-heb-mastocytose&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7C0c41b3130c7941dec9b008da8ffbf954%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637980609629298233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A4BOvPmsajgpzyuaD8I8u4Rpk%2F%2FN49QQqPq6YYHfdWc%3D&reserved=0
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_van_kinderen_met_een_diabetische_ketoacidose_dka/startpagina_-_diabetische_ketoacidose_dka_bij_kinderen.html
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-1/mijn-kind-heeft-erge-klachten-door-verzuring-van-bloed-bij-diabetes-type-1
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-1/mijn-kind-heeft-diabetes-type-1-en-krijgt-behandeling-voor-verzuring-van-bloed-in
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-1/mijn-kind-heeft-diabetes-type-1-en-krijgt-behandeling-voor-verzuring-van-bloed-in
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-1/ik-behandel-mijn-kind-met-diabetes-type-1-en-verzuring-van-bloed-thuis
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-1/mijn-kind-heeft-diabetes-type-1
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/mesothelioom/startpagina_-_diagnostiek_en_behandeling_van_het_mesothelioom.html
https://www.thuisarts.nl/asbestkanker-in-longvlies-of-buikvlies/onderzoeken-misschien-asbestkanker
https://www.thuisarts.nl/asbestkanker-in-longvlies-of-buikvlies/ik-heb-asbestkanker-in-longvlies
https://www.thuisarts.nl/asbestkanker-in-longvlies-of-buikvlies/ik-heb-asbestkanker-in-buikvlies
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/vaattoegang_voor_hemodialyse/startpagina_-_vaattoegang_voor_hemodialyse.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fpeg-sonde%2Fik-krijg-peg-sonde&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7C54b65bd11971405c152308da9a3d4871%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637991885242635919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EjBnmhtcCIKML9wpqGhXhtnhhlYKJiEtkKCCHnQ9L30%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fpeg-sonde%2Fik-wil-mijn-peg-sonde-goed-verzorgen&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7C54b65bd11971405c152308da9a3d4871%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637991885242635919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d44A3rqyXpZmRqjLAm%2FTrS%2Fm%2BDS%2BdEE%2B3WPj982yVyk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fpeg-sonde%2Fmijn-peg-sonde-mag-eruit&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7C54b65bd11971405c152308da9a3d4871%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637991885242635919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YpARmZbxSvJHLsWaQl6TDSPfBf60GLXAxjP4Pnl4NfY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fziekte-van-dupuytren%2Fik-heb-ziekte-van-dupuytren-en-denk-na-over-operatie&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7Ca772caae3af843bf7fb908da9a400a75%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637991897094793506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FyUUfZFZrqnI40wZ5oTqQ4F%2Fo8QEnprio19Znk5wx%2Fw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisarts.nl%2Fziekte-van-dupuytren%2Fik-heb-operatie-aan-mijn-hand-gehad-bij-ziekte-van-dupuytren&data=05%7C01%7Cthuisarts%40kennisinstituut.nl%7Ca772caae3af843bf7fb908da9a400a75%7C123bd2bec5824c818b357b006b46fdcb%7C1%7C0%7C637991897094949752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNFPvWNMuCu3m%2FIF626jAw3f9IveGXHsJSZq5bBvdto%3D&reserved=0
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/kleincellig_longcarcinoom/kleincellig_longcarcinoom_-_startpagina.html
https://www.thuisarts.nl/longkanker/ik-heb-misschien-longkanker
https://www.thuisarts.nl/longkanker/ik-krijg-onderzoek-naar-uitzaaiingen-van-longkanker
https://www.thuisarts.nl/longkanker/ik-heb-longkanker-zonder-uitzaaiingen-stadium-1-of-2
https://www.thuisarts.nl/longkanker/ik-heb-longkanker-met-uitzaaiingen-rondom-long-stadium-3
https://www.thuisarts.nl/longkanker/ik-heb-uitgezaaide-longkanker-stadium-4


Reumatologie 

Richtlijn Medicatiegebruik bij vrouwen met reuma rondom zwangerschap en Lactatie (NVR) 
1. Ik gebruik reuma-medicijnen en ik wil zwanger worden 

2. Ik gebruik reuma-medicijnen en ik ben zwanger 

3. Ik gebruik reuma-medicijnen (man) en mijn partner wil zwanger worden 
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