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Wat is een gezamenlijk medisch consult?
 
Een Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) is een nieuwe manier voor een bezoek aan uw arts.
Het GMC duurt 90 minuten en is een variant op het individuele consult. In die tijd bent u met uw 
arts, een gespreksleider en eventueel een oncologie- of mammacareverpleegkundige met 
ongeveer 12 medepatiënten in een spreekkamer.
 
Een verpleegkundige ontvangt u bij de receptie en brengt u naar de spreekkamer. Na een 
welkomstwoord en een korte toelichting over de gang van zaken, gaat de arts één voor één de 
patiënten langs en bespreekt de dingen die ook tijdens een individuele afspraak aan bod zouden 
komen. Uw eigen situatie komt ook aan bod en uw vragen worden beantwoord. De arts neemt 
voor elke patiënt apart de tijd en het consult is van hetzelfde niveau als in een één op één 
afspraak.
Het bijkomend voordeel is dat u bovendien hoort wat de arts bespreekt met de andere patiënten 
met betrekking tot de diagnose en behandeling en wat er bij de medepatiënten speelt. Door het 
groepsgewijs stellen van vragen en de antwoorden van de arts krijgt u extra informatie. U 
profiteert namelijk ook van de vragen, ervaringen en tips van uw medepatiënten. Een deel van 
uw vragen zal overlappen met die van de anderen patiënten en daarom komt in die 90 minuten 
iedere situatie aan de orde. Om te zorgen dat de voordelen van het GMC zo goed mogelijk 
benut worden, kunnen we terugvallen op onze gespreksleider. Deze zorgt ervoor dat elke 
patiënt voldoende tijd krijgt en het gesprek ordelijk verloopt, zodat alle informatie voor iedereen 
duidelijk is.
Om zoveel mogelijk uit het GMC te halen, is het belangrijk dat u van tevoren nadenkt over wat u 
wilt vragen of bespreken. Schrijft u de vragen eventueel op de achterkant van deze brief, zodat u 
naar huis gaat met een antwoord op uw vraag en een advies voor de komende periode.
 
Voor wie is een GMC een optie?
Voor borstkankerpatiënten die een aanvullende hormonale therapie krijgen en interesse hebben 
in de vragen, tips en ervaringen van medepatiënten.
 

Vertrouwelijkheid
De arts en de leden van het GMC-team hebben beroepshalve een geheimhoudingsplicht en 
mogen alleen met uw toestemming in aanwezigheid van anderen uw gegevens bespreken.
Het is goed dat u zich ervan bewust bent dat uw gegevens besproken worden in het bijzijn van 
uw medepatiënten. Het is van belang dat de besproken informatie binnen de groep blijft en u in 
een veilige omgeving uw vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen. Uw deelname is geheel 
vrijwillig.
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Bespreekpunten en vragen
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Tot slot
U kunt voor vragen over een het Gezamenlijk medisch consult terecht bij: 
De oncologieverpleegkundigen:
Cindy Esser, Cecile van Ettinger, Martien van der Lugt, Cindy Roeleven.
Telefonisch spreekuur:         
Maandag t/m vrijdag: 14.00 - 15.00 uur via telefoonnummer: (079) 346 2689
 
De mammacareverpleegkundigen: 
Els Bekink en Andrea Wijnen.
Telefonisch spreekuur:         
Maandag t/m vrijdag:  09.00 – 12.00 uur via telefoonnummer (079) 346 2814
 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie, laat dit ons dan weten via een van bovenstaande telefoonnummers of via 
info@llz.nl. 
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