
BIJLAGE 7: SCRIPT VOOR UITREIKING PATIËNTENFOLDER-TZP 

 

 

Script t.b.v. uitreiking Folder TZP  

• U bent inmiddels enige tijd onder behandeling i.v.m. betreffende ziekte bij zowel de huisarts 
als in het ziekenhuis. 

• U weet inmiddels ook (in meer of mindere mate) wat de ziekte inhoudt en dat u de betreffende 
ziekte helaas niet meer zal kwijtraken en er niet meer van kan genezen. 

• Ondanks dat we betreffende ziekte niet meer kunnen genezen, kunnen we samen heel goed 
kijken hoe de ziekte verloopt en hoe wij u hierin het beste kunnen behandelen en begeleiden 
zodat u uw leven zo prettig mogelijk vorm kan geven. 

• Ik zou dit nu graag met u willen doornemen en ik doe dit meestal graag in de vorm van een 
schematisch plaatje.

 

• Als we dit schema samen hebben doorgenomen, kunnen we ook kijken waar u het meeste 
behoefte aan hebt, op dit moment, maar ook voor de toekomst. 

• (Bespreken van schema van Adamson en Lynn ( zie hieronder). 

• Zoals we net besproken hebben, helpt het u, uw naasten, maar ook ons als team ( de artsen 
en verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk als ook de medisch specialist en VS in het 
ziekenhuis) als u rustig kan nadenken over wat het voor u betekent om in uw huidige ziekte 
fase te zijn, maar ook wat het bij u oproept m.b.t. de toekomst. 

• U kan hier verder met ons in gesprek. Een dergelijk gesprek noemen we een toekomstig 
zorgplanningsgesprek. 

• Een dergelijk gesprek kan voor u prettig zijn, omdat wij als zorgteam ( thuis en in het 
ziekenhuis) beter onze behandeling en zorg kunnen afstemmen op wat bij u past. 

• Om u wat verder uitleg te geven het nut van een Toekomstig Zorgplanningsgesprek, hebben 
wij een folder die ik u graag wil uitreiken. Misschien vindt u het fijn om deze thuis op een later 
moment nog eens door te lezen. 



• (Uitreiking folder). 

• Als u wil kan u er dan met mij of met een van de anderen van uw zorgteam verder over 
praten. 
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