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Quiz Samen beslissen: weet u wat u zelf kunt doen?  
 

 

Hieronder vindt u de correcte antwoorden van de quiz Samen beslissen, die u op Open Dag 2019 

van Noordwest heeft kunnen invullen. Dit is een quiz om uw kennis te testen over samen beslissen. 

Er is bij elke vraag maar 1 antwoord mogelijk. Onder de winnaars verloten wij 3 cadeaubonnen van 

25 euro. Als de prijzen zijn uitgereikt, vernietigen wij de ingevulde quizformulieren. 

 
1. De arts beslist welke behandeling het beste bij mij past. 

 waar 

X niet waar 

 

2. De arts geeft advies over de beste behandeling voor mij. 

X waar  

 niet waar 

 

3.  Voor de best passende zorg moet ik bij mijn arts aangeven dat ik betrokken wil zijn bij 

de keuze over mijn zorg. 

X waar 

 niet waar 

 
4. Voor mijn gesprek met de arts maakt het niet uit of ik alle informatie lees die ik van het 

ziekenhuis ontvang.  

 waar 

X niet waar 

 
5. Om te zorgen dat ik samen met de arts een goede keuze maak voor mijn behandeling, 

stel ik de 3 goede vragen aan de arts: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de 

voordelen en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? 

X waar 

 niet waar 

 
6. Het is handig dat ik mij voorbereid door de Noordwestbrochure ‘Wat vraag ik aan mijn 

arts’ te gebruiken, waarin ook de 3 goede vragen zijn opgenomen. 

X waar 

 niet waar 

 

7. 8 miljoen Nederlanders hebben moeite met vragen stellen tijdens het spreekuur. Door 

vragen aan de arts te stellen, krijg ik wel eerder informatie die ik wil weten.  

X waar 

 niet waar 
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8.  Voor het gesprek met de arts maakt het niet uit of ik iemand meeneem. 

 waar  

X niet waar, twee horen altijd meer dan één 

 

9. Mijn Noordwest is een beveiligd portaal voor patiënten van het ziekenhuis. Het is een 

website die gekoppeld is aan het beveiligde elektronisch patiëntendossier (EPD) van 

Noordwest. Dit portaal geeft de patiënt direct toegang tot het elektronisch 

             patiëntendossier van Noordwest. In mijn Noordwest staan de medische gegevens in 

van de patiënt vanaf juni 2018.  

X waar  

 niet waar 

 
10. Voor het inloggen van Mijn Noordwest hoef ik geen DigiD te gebruiken. 

 waar  

X niet waar 

 
11. Ik kan mijn uitslagen van alle onderzoeken van alle jaren in Mijn Noordwest vinden. 

 waar  

X niet waar 

 
12. 2,5 miljoen Nederlanders kunnen niet voldoende lezen, schrijven en rekenen en niet 

goed op internet zoeken. 

X waar  

 niet waar 

 

13.  Ik wil graag dat mijn eigen zorgverleners zoals huisarts, speciallist en apotheek goed 

op de hoogte zijn van mijn medische situatie. Dan moet ik wel toestemming geven voor 

het feit dat mijn eigen zorgverleners in mijn medische gegevens mogen kijken. 

X waar 

 niet waar 

 

 


