
Hoe kan ik me als IBD-patiënt het beste 
voorbereiden op een telefonische of videobel-
afspraak met mijn dokter of verpleegkundige?
Door Covid-19 is de zorg voor IBD-patiënten veranderd. Veel contact vindt 
momenteel virtueel of telefonisch plaats. Om nu het beste uit zo’n afspraak te 
halen, hebben we wat tips & tricks op een rijtje gezet.

ZORG DAT JE ONGESTOORD EN PRIVÉ KUNT SPREKEN
•  Niet iedereen om je heen hoeft te horen hoe jij je gezondheid bespreekt met je arts of 

verpleegkundige. Ook gestoord worden in je gesprek kan vervelend zijn. Zorg dus voor een plek 
met voldoende privacy.

•  Gebruik oordopjes of een headset. De antwoorden van je arts of verpleegkundige zijn dan 
door niemand anders dan jijzelf te horen.

ZORG VOOR EEN COMFORTABELE PLEK
•  Kies een plek waar je je ongestoord en gefocust kunt concentreren op je gesprek.
•  Overweeg een plek waarbij je arts of verpleegkundige een stukje ziet van je huis, je  

huisdieren of kunst aan de muur. Dit kan een mooie ijsbreker zijn. Ook verschaft  
het je arts/verpleegkundige inzicht in je drijfveren en emotioneel welzijn.

BEREID JE GOED VOOR OP JE GESPREK
•  Heb je IBD, dan kan Pfizer je helpen om de kwaliteit van je leven op peil te houden. 

Zo maakten we samen met een arts een gesprekswijzer, die jou helpt bij een goede 
voorbereiding op de afspraak met je arts.

•  Ga daarna naar https://3goedevragen.nl/ en bereid je antwoorden op de drie goede vragen 
goed voor. Schrijf ze bij voorkeur even op.

 - Wat zijn mijn mogelijkheden?
 - Wat zijn de voor- en nadelen van mijn mogelijkheden?
 - Wat betekent dat in mijn situatie?
•  Vergeet niet om -naast je fysieke gezondheid- je emotionele gezondheid mee te nemen in 

je gesprek. Juist je geestelijke en emotionele gezondheid kan de arts iets leren over de mate 
waarop de ziekte invloed heeft op je leven.

ZORG DAT DE TECHNOLOGIE IN ORDE IS
•  Test de video- en microfoonfunctie voorafgaand aan je afspraak.
•  Zorg dat de verlichting in orde is zodat je gesprekspartner je goed kan zien.
•  Zorg ervoor dat de batterij van je device/computer goed is opgeladen.
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