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Selecteer de vragen die u tijdens het volgende bezoek, 
voor uzelf of voor uw kind, met uw arts zou willen bespreken.

Behandeling
 □ Welke behandelingen zijn er? 

Welke behandeling raadt 
u mij aan, en waarom?

 □ Hoe wordt de behandeling 
toegediend? Waarop moet 
ik letten wanneer ik de 
behandeling inneem of gebruik?

 □ Hoe lang duurt het voordat het 
medicijn gaat werken?

 □ Hoe lang moet ik de medicijnen 
gebruiken en waar moet 
ik een herhaalrecept halen?

 □ Wat zijn de bijwerkingen?

 □ Heeft het gebruik van dit 
medicijn invloed op mijn 
vruchtbaarheid?

 □ Waarom moet ik medicatie 
gebruiken als ik geen  
aanval / klachten heb?

 □ Wat moet ik doen als ik mijn 
medicijn vergeet? 

 □ Kan ik mijn andere medicijnen 
combineren met deze 
behandeling?

Overige vragen
 □  Is FMF erfelijk?

 □ Kan FMF worden genezen?

 □ Hoe en waar kan ik hulp 
krijgen voor mijn alledaagse 
bezigheden?

 □ Kan ik blijven sporten? Welke 
vormen van lichaamsbeweging 
of sport zijn mogelijk?

 □ Kan ik met mijn huidige 
medicatie ook worden 
gevaccineerd?

 □ Kan voeding een positieve 
invloed hebben op het beloop 
van de ziekte?

 □ Kan ik op vakantie naar het 
buitenland?

 □ Bestaat er een 
patiëntenvereniging / 
lotgenotencontact?

Aantekeningen

09
21

IL
A2

95
61

0

Ziekteaanvallen
 □  Wat kan een aanval veroorzaken 

en waar moet ik op letten?

 □ Moet ik mijn dokter bezoeken 
als ik een aanval heb?

 □ Wat kan ik doen om de klachten 
bij een aanval te verlichten? 

 □ Moet ik een dagboek bijhouden 
om mijn klachten te noteren?

Diagnose
 □ Er staat iets in mijn testuitslagen 

wat ik niet begrijp...

 □  Welke tests moeten nog 
gedaan worden?

 □ Kan ik een kopie krijgen van 
de testuitslagen, verwijsbrieven 
enz. voor mijn eigen dossier?

FMF-checklist 
Vragen aan 
uw arts
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