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  Welk doel wilt u bereiken met een 
niet-reguliere behandeling? 

  Wat is bekend over het effect en  
de veiligheid van de behandeling?  
Ga niet alleen af op verhalen van  
andere patiënten op sociale media.  
Beloftes dat u van uw spierziekte  
kunt genezen door de behandeling  
zijn te mooi om waar te zijn.

   Wat vindt uw huisarts of specialist 
ervan?  
Bespreek met uw reguliere arts het  
te verwachten effect, de bijwerkingen  
en de wisselwerking met de reguliere 
behandeling. 

  Vraag de niet-reguliere behandelaar: 
 - Is mijn doel haalbaar? 
 - Hoe lang duurt de behandeling? 
 - Wat zijn de kosten? 
 -  Wat zijn de risico’s van de  

behandeling? Zijn mogelijke  
schadelijke gevolgen onderzocht? 
Wat is er bekend over eventuele 
bijwerkingen?

 - Waar wordt de behandeling gegeven? 
 -  Welke beroepsopleiding heeft de 

niet-reguliere behandelaar gevolgd?  
Is hij/zij bij een beroepsorganisatie 
aangesloten?

 -  Kan ik stoppen met de behandeling 
als het doel niet in de afgesproken  
tijd bereikt is?

  Vergoedt uw zorgverzekeraar de 
behandeling en zo ja, onder welke 

voorwaarden? Kunt u de behandeling 
zonder vergoeding ook betalen?  
Betaal nooit veel vooraf en vraag u  
bij dure, onverzekerde behandelingen  
af of kosten, effect en bijwerkingen  
voor u in evenwicht zijn.

  Hoe ver moet u voor de behandeling 
reizen en hoeveel geld en energie  
gaat u dat kosten? 

  Wees voorzichtig met alternatieve 
medicijnen:

 -  Vertel het aan uw apotheker en  
arts als u een alternatief medicijn 
gaat gebruiken.

 -  Gebruik geen vitaminepillen of – 
capsules zonder overleg met uw 
reguliere arts. Laat uw huisarts 
onderzoeken of u een vitaminetekort 
heeft en pas op met de dosering  
van vitamines, vooral bij B6. 

 -  Gebruik geen alternatieve medicijnen 
waarvan de ingrediënten onbekend  
zijn of de herkomst onduidelijk is. 

 -  Verdiep u in de wisselwerking  
tussen medicijnen en bepaalde  
kruidenproducten via  
www.cbg-meb.nl/onderwerpen/ 
medicijninformatie-kruiden 

  Bedenk vooraf of u de behandeling  
wilt voortzetten als uw klachten  
verergeren, u geen effect merkt  
of bijwerkingen krijgt. 

Bron: Een deel van deze checklist is  
afkomstig van ReumaNederland.
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