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Voorbereidingen voor een Long-

COVID consult-aanvraag bij het 

Europa Ayurveda Centrum 
Voor het consult 

✓ Verzamel uw medische gegevens of stuur een link waar wij uw 

medische gegevens kunnen inkijken.  

✓ Houdt een week lang een dagboek of een lijst bij voor de documentatie 

van uw activiteiten, symptomen, de ernst ervan en alles wat u beter of 

slechter deed voelen. 

✓ Maak een kort verslag waarin u uw ervaringen en symptomen 

samenvat en uw beste en slechtste dagen beschrijft. 

✓ Maak een lijst van uw huidige medicatie/supplementen. 

✓ Maak een lijst met vragen die u aan uw arts/therapeut kunt stellen. 

Geef aan welke vragen voor u prioriteit hebben. 

✓ Maak een plan om uw gesprek met uw zorgverlener te onthouden - bv. 

door aantekeningen te maken of een vriend(in) mee te nemen. 

✓ Regel, indien nodig, vervoer heen en terug naar uw afspraak. 

Tijdens het consult 

o Vertel de Ayurveda arts/therapeut over de belangrijkste symptomen of 

zaken die u wilt bespreken. 

o Beantwoordt de vragen van de arts/therapeut. 

o Deel uw lijst met medicatie/supplementen. 

o Bespreek uw niveau van activiteit. 

o Stel uw eigen vragen, te beginnen met uw prioriteiten en problemen. 
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o Zorg ervoor dat u begrijpt wat de volgende stappen zijn, zoals testen, 

follow-up adviezen, doorverwijzingen en toekomstige afspraken. 

o Vraag om een samenvatting van de afspraak. Vraag de arts/therapeut 

zo nodig om instructies, namen van medicijnen of diagnoses op te 

schrijven of af te drukken. 

Na het consult 

o Maak afspraken voor een vervolgconsult.  

o Noteer in uw agenda toekomstige afspraken, inclusief testen. Als 

anderen met u meegaan of u naar toekomstige afspraken brengen, 

zorg er dan voor dat de afspraken ook in hun agenda's staan. 

o Volg de instructies van uw arts/therapeut zo goed mogelijk op. 

o Neem contact op met de praktijk van uw arts/therapeut als u vragen of 

verduidelijkingen nodig hebt. 

o Blijf uw symptomen noteren en houdt uw dagboek bij, zodat u tijdens 

uw volgende afspraak updates of veranderingen kunt overleggen. 

o Werk uw lijst met medicijnen en supplementen bij die u inneemt of 

krijgt geadviseerd om in te nemen.  
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