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MOGELIJKE VRAGEN DIE OUDERS OF VOLWASSEN 
PERSONEN ZICH KUNNEN STELLEN 

 
Voor volwassen personen die zelf twijfelen aan een operatie of ouders die 
twijfelen over een operatie voor hun kind (dat te jong is om zelf te kunnen 
beslissen en geen eigen keuze kan maken), zijn er enkele vragen die ze 
zichzelf kunnen stellen  (Liao & Simmonds, 2013): 
	

1. Kan je in je eigen woorden beschrijven wat de operatie inhoudt? 
o Hoe wordt de operatie (nog) genoemd? 
o Wat gebeurt er net bij een operatie? 
o Hoe lang duurt de operatie?  
o Wat is de herstelperiode (mist het kind bijvoorbeeld veel vakantie- of 

schooltijd)? 
o Wat is de kans voor mij/mijn kind dat er een bijkomende operatie of 

operaties nodig zijn? 
 

2. Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van een operatie? 
o Wat versta je zelf als mogelijke voordelen van een operatie, op korte en 

lange termijn?  
o Wat versta je zelf als mogelijke nadelen van een operatie, op korte en 

lange termijn? 
 

3. Wat hangt er van een operatie af? 
o Welke aspecten van het leven hangen af van een operatie?  
o Welke aspecten van het leven hangen meer af van jezelf/als ouder/je 

kind? 
 

4. Wat denk je dat de operatie niet kan 'oplossen'?  
o Wat is er nog nodig?  
o Welke stappen zou je daarvoor ondernemen?  

 
5. Wie kan er je nog helpen om tot een gebalanceerde beslissing te komen, niet 

alleen over de operatie zelf, maar ook over het beste tijdstip voor jezelf/je kind? 
o Andere ouders van kinderen met een gelijkaardige ervaring? 
o Volwassenen met een gelijkaardige ervaring, die wel en geen operatie 

hebben gehad? 
o Een tweede opinie van artsen? 
o Een psycholoog die al heel wat mensen ontmoet heeft die voor een 

gelijkaardige beslissing staan? 
o Andere familieleden? 
o … 

 
6. Heb je nog andere vragen? Noteer ze dan hier 
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