Adviesrapport (2017)
“Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek”
Bijlage 2
Zoektermen patiëntvriendelijke informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek
Door de respondenten van de digitale vragenlijst zijn 6497 zoektermen of thema’s ingevoerd, waarvan 3878 verschillende
ingevoerde woord(combinaties). Hieronder staat de volledige lijst met zoektermen.

"medischwetenschappelijk
onderzoek"
"naam aandoening in het
engels" + research
"naam aandoening" +
onderzoek
"naam
ziekte/behandeling"
"onderzoek" en naam
aandoening
"onderzoek" plus naam
aandoening
"onderzoek" plus naam
medicijn
"patiëntenvereniging" en
naam aandoening

"succesfactoren" van
toegepaste medicatie
( vermoedelijke)diagnose

(ziekte) cappilaire
mesangio
glomerulonephritis type
2

(blijvende) bijwerkingen
van behandelingen

*naam medicijn* +
*naam ziekte*

(contra)indicatie(s)

*naam ziekenhuis +
*naam medicijn*

(gewenst) resultaat
(Medische) tijdschriften
(naam aandoening)
(naam symtoom)
(namen van artsen die
hiermee hebben
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A.v.l
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wetenschappelijk
aan de hand van de
resultaten bepaal ik de
evt. volgende
zoektermen (bij mij b.v.
angina pectoris)
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Aandoening

aandoening

aandoening

aandoening

aandoening

aandoening
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Aandoening

Aandoening

aandoening

Aandoening

aandoening

aandoening

Aandoening

aandoening (bijv.
basilaire migraine)
aandoening
(bijvoorbeeld
cholesterol)
Aandoening (engels)
Aandoening / probleem
Aandoening / ziekte
aandoening + medischwetenschappelijk
onderzoek
aandoening + onderzoek
aandoening aanvullen
met oorzaak of reden.
Aandoening algemeen
(hart en vaat ziekten)
Aandoening andere
benaming
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aandoening behandeld
ziekenhuis
aandoening bij naam
aandoening buitenland
Aandoening en
behandeling
Aandoening en oorzaak?
Aandoening en specialist
aandoening en/of
verzamelterm (b.v. harten vaatziekten)
aandoening engelstalig
aandoening hart en vaat
problemen i.c.m welk
ziekenhuis
aandoening hart en
vaatproblemen
aandoening hart
vaatproblemen resultaat
en behandeling
aandoening in het engels
Aandoening in het Engels
of Duits
Aandoening in het
Nederlands

Aandoening medisch
wetenschappelijk
onderzoek

aandoeningen

aandoenning

aanvallen

Academisch onderzoek

Aandoeningen

aanduiding uitkomst

academisch ziekenhuis

aandoening nl..

aandoeningen

aandoening noemen

Aandoeningen

aangeboren
hartafwijking

Aanvullend aan mesh
termen zoeken op vrije
tekst woorden (naam
aandoening,
behandeling)

aandoening onderzoek

aandoeningen

aandoening onderzoek
engelstalig

Aandoeningen

aandoening sec
Aandoening zoals MS,
MG,

Aandoeningen
aandoeningen
aandoeningen

aangeboren
hartafwijkingen
Aangeboren
hartafwijkingen
Aangeboren larynx- en
trachea afwijkingen

Aandoeningen

Aangeboren
slokdarmafwijkingen

Aandoeningen

aangezichtspijn

aandoeningen

Aard onderzoek
aard van de aandoening
Aard van de aandoening
aard van de aandoening
Aard van de behandeling.

academisch ziekenhuis
Academisch ziekenhuis
academisch ziekenhuis
onderzoek hart
academisch ziekenhuis
onderzoek hartfalen
academisch ziekenhuis
onderzoek hartziekte

aard van de klacht

Academisch ziekenhuis
longonderzoek

Aanmelden

aard van de ziekte of
aandoening

Academisch
ziekenhuizen

Aandoeningen

aanmelden

aard van proces
Abblatie

Aandoening+wetenschap
pelijk+onderzoek+2014

Aandoeningen deelname
wetenschappelijk
onderzoek

Aanmelden onderzoek

Academisch
ziekennuisLeiden

aansprakelijkheid
onderzoek

ablatie

achtergrondkennis en inzicht

Aandoening+wetenschap
pelijk+onderzoek+2015

Aandoeningen
informatie

Ablatie

acromegalie

Ablatie

ACTIEF

Aandoening+wetenschap
pelijk+onderzoek+2016

aandoeningen van de
geslachtsdelen

ablatie

actualiteit

Aandoening+wetenschap
pelijk+onderzoek+2017

aandoening-onderzoek

academic medical
science

actuele onderzoeken ( op
dit gebied)

academisch

actuele status

Academisch of niet

Acute leuke studie

aandoening,
aanverwante
aandoeningen
aandoening/ ziekte
Aandoening; ziekte

Aandoenng
Aandoening+wetenschap
pelijk+onderzoek+2018

Aandoenning

Aantal af te leggen
bezoeken
aantal lichamelijke
onderzoeken
aantal operaties
aantal personen die
meedoen
aantal proefpersonen
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Acute lymfatische
leukemie studie

afhankelijk van mijn
vraag MESH termen

Albert
Schweitserziekenhuis

Addison

afhankelijk van
onderwerp

Algemeen

addison
additieve en
complementaire
geneeskunde
ademhalingscentrum
Aderverkalking
ADHD

afhankelijk van vorige
resultaten
afhankelijk van vorige
resultaten
afstand
afstand ziekenhuis

adhd

afstand woonplaats
onderzoeksplaats

ADPKD

Afstoting

ADPKD

Afstoting

adres

Afvallen

adres
onderzoeksinstituut

afwijkende
bloedwaarden met
donornier

Advies arts
AFAP
Afgerond medischwetenschappelijk
onderzoek naar.....
afgerond onderzoek of
lopend onderzoek
afhankelijk van de
resultaten bij 1 t/m 3

Afwijking en behandeling
Afwijking en medicament
Afwijzings reden
Ahus
aids
Aih
akternatieve behandeling

algemeen medisch
wetenschappelijk
onderzoek en dan verder
uitsplitsen naar behoefte
algemeen: medischwetenschappelijk
onderzoek
Algemene benaming
aandoening
Algemene info
onderzoek
Algemene term voor de
aandoening
all links of all
Alleen in Nederland of
internationaal

alrijne ziekenhuis

Alternatieven

Amc

Als de ziekte te genezen
is

alternatieven

Amc

alternatieven

AMC

alternatieven

amc

Alternatieven

amc

alternatieven

Amc

alternatieven voor ....
onderzoek

AMC

als een artikel mijn
interesse wekt staat er
vaak een verwijzing bij
en vandaaruit weer een
link.
Als eerste de aandoening
waarin ik geïnteresseerd
ben, bv alzheimer
als vorige vraag doch u
met een grotere
actiradius.
alternatief medicijn
gebruik
alternatief voor statines
Alternatieve behandeling
alternatieve behandeling

Allergie

Alternatieve behandeling

allergie

Alternatieve behandeling
naast regulier

allergieën

amc amsterdam

alternatieven voor
aandoening

AMC Amsterdam

altvleesklier

amc longonderzoek

altzheimer

Amc wetenschappelijk
onderzoek

alvleesklier
Alvleesklierkanker
alvleesklierkanker
alvleesklierkanker

Aml
amnese
Amphia ziekenhuis

alzheimer

Amphia Ziekenhuis,
Breda

Alzheimer

Amphia, .

Amc

Amphia-ziekenhuis Breda

AMC

Anarysma

Allergieën

Alternatieve
behandelingen

Alpha-1

alternatieve circuit

AMC

anastrazol

Alpha-1

Alternatieven

AMC

ANCA

Alport

Alternatieven

amc
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andere vakliteratuur
voor artsen
aneurisma
aneurisma
Aneurysma
aneurysma
aneurysma
aneurysma
aneurysma
Aneurysma
aneurysma abdominale
aneurysme

Antifosfilpidensyndroom
Antifosfolipidensyndroo
m
Antoniusziekenhuis
Nieuwegein
Antwoord op welke
zoekterm dan?
antwoorden op vragen
Anusatresie
aorta
aortaklep
Aortaklep informatie
APDKD

artikels over medisch
wetenschappelijk
onderzoek

arts

artritis psoriasis

arts

Artritis psoriasis

Arts

Artritis psoriatica (heb
ik ook)

Arts

artritus
Artrose
artrose
Artrose
artrose
artrose

Angst

Apneu

artrose

angst- en
paniekaanvallen

Apneu

Artrose

apotheek

Artrose

Ara290

artrose

arterie sclerose

artrose

arthrose

Artrose

arthrose

Artrose

antidepressiva

arthrose

artrose

Antidepressiva

artikelen

Artrose

Angststoornis medicatie
Angststoornis zelfhulp
Anti afweer medicatie
anti cardio
lupidecyndroom

Antie G B N

Artrose

arts

arts
Arts
Arts
Arts
arts
arts
Arts
arts
arts
arts

Arts onderzoek(ers)
indien bekend
Arts, chirurg
Arts.nl
Artsen
artsen
Artsen
artsen
Artsen
artsen
Artsen
Artsen
artsen (specialisten)
artsen die in de
aandoening
gespecialiseerd zijn

astma
astma
Astma
Astma
Astma
astma
Astma
astma
astma
astma
astma
astma
Astma
Astma
Astma

Arts

artsen die
wetenschappelijk
onderzoek doen

arts

artsenteam

Astma

arts

arvc

Astma

Arts

ASCO

astma

Arts betrokken

astma

Astma

astma

Astma

arts

Astma
Astma
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astma

Astma onderzoek

auteur

beeldvorming

astma

Astma onderzoek

auteur

Beenmergkanker

behandel
resultaten/mogelijkhede
n

Astma

astma reactie
luchtverfrisser

autisme

Begeleiding

behandel wijze

autisme

begeleiding

behandelaars

autisme en suicide

begeleiding isala

behandelalternatieven

auto immune ziekten

Begleiding

Behandelbaarheid

auto-immuun

begrijp eigenlijk deze
vragen niet goed

behandelcentra

Astma
astma
astma
astma
astma aanval longen
spuitbus

Astma uitbehandeld
astma,
astmamedicatie
astmaonderzoek
astma-onderzoek

AVL
AVL onderzoek

astma bij kinderen

Astmapoli Drenthe

Astma en allergie
onderzoek

Astmaspreekuur
Zuidoost Drenthe

Astma en COPD

ASZ Dordrecht

Astma en longembolie

Atriumfibrilatie en de
gevolgen daarvan

azm

Atriumfibrileren

AZM - Maastricht

astma en voeding
Astma en zenuwen
Astma experimenteel
onderzoek

atrose

avl.nl
AvL/borstkankeronderzo
ek
AZDRZ

azm maastricht

Atrose

B12

Astma medicatie

atrose

Baarmoederhalskanker

Astma medisch
wetenschappelijke
onderzoek

Atrose

baby en astma

Atrose

bacterieen

astma na stoppen met
roken.

Atsma medicatie

bariatrische chirurgie

atypisch

Beatrix ziekenhuis

begrijpelijk taalgebruik

Behandelcentra

Behandelende artsen.
Behandelende
ziekehuizen
Behandeling
Behandeling
behandeling
behandeling
behandeling
behandeling

behandel methode

behandelcentra
aandoening

behandeling

behandel mogelijkheden

behandeld arts

behandeling

Behandel mogelijkheden
nierfunctie

behandelde ziekenhuis of
gerichte
revalidatiecemtrum

behandeling

behandel mogelijkheden
verschillende
ziekenhuizen
Behandel onderzoek

Behandelend arts
behandelend arts

behandeling
Behandeling
behandeling
behandeling

Behandel opties

behandelend arts/chirurg
en zijn achtergrond

behandel opties

behandelend artsen

behandeling

Behandel opties

Behandelend ziekenhuis

Behandeling

behandel plan

Behandelende
aandoeningen

behandeling

behandel resultaten

Behandeling

behandeling
behandelende arts
behandeling
behandelende artsen
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behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

behandeling

Behandeling

Behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

Behandeling

Behandeling

behandeling

Behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

Behandeling

behandeling aandoening
....
behandeling astma door
allergie
Behandeling bij
aandoening
behandeling bij de
ziekte..........aandoening (
wat je zelf mankeert) is
daar iets over te vinden
wat betreft mwo
Behandeling
blaasspieling
Behandeling borstkanker
Behandeling borstkanker
behandeling borstkanker

behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

Behandeling

Behandeling

Behandeling

Behandeling

Behandeling

behandeling / medicatie

behandeling ernstig
astma

behandeling

Behandeling aandoening

behandeling fh

Behandeling COPD/ABPA
Behandeling cyste nieren
behandeling diabetes
Behandeling en
gevolgen?
Behandeling en medisch
wetenschappelijk
onderzoek

behandeling FH

behandeling(en)

behandelingsmethodiek

behandeling
galaobstructie,

behandeling(en)

behandelingsmogelijkhe
den

behandeling hiervan
Behandeling medicatie
behandeling mensen met
spastische tetraparese
behandeling
ritmestoornis
behandeling spataderen
behandeling tijdsduur
behandeling van .... (mijn
aandoening)
behandeling van
aandoening

behandelingen
behandelingen
Behandelingen
Behandelingen
Behandelingen
behandelingen
behandelingen
behandelingen

Behandelingsmogelijkhe
den
Behandelingsmogelijkhe
den
behandelingsmogelijkhe
den
behandelingsmogelijkhe
den copd 4
behandelingsmogelijkhe
den van de aandoening

Behandelingen
behandelingstraject
Behandelingen
Behandelmethode
Behandelingen
aandoening

Behandelmethode

behandelingen astma

behandelmethode

behandeling van de
aandoening

behandelingen bij
reumatoïde artritis

Behandelmethode

Behandeling
vermeoidheidsklachten
door meerdere
aandoeningen

behandelingen met
alternatieven

behandeling van de
aandoening

behandeling voor
aandoening

behandelingen,
voedingsmiddelen,
preventie, medicijnen,
leefregels e.d.

behandeling ziektebeeld

behandelingsmethode

Behandelmethode
Behandelmethode
behandelmethode
Behandelmethode
behandelmethode
behandelmethoden
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behandelmethoden

behandelmogelijkheden.

behandelmethoden

behandelmogelijkheden..
..(naam aandoening)

behandelmethoden
behandelmethoden
behandelmethoden
Behandelmethoden
behandelmethoden
aandoening
behandelmethoden bij
...kanker

behandelmogelijkheid
behandelopties
aandoening x
Behandelresultaten
behandeltraject
Behandeltraject
behandelwijze

Behandelmethodes

behandelwijze

behandelmethodes

behandelwijze

Behandelmethodes
aandoening

behandelwijze
aandoening

bekendheid eerdere
resultaten

beoordelingen/reviews
specialist

bekkenspataderen

bereikbaarheid

belangenorganisaties,
zoals Hart Stichting,
Apneu Vereniging,
Longfonds e.d.

bereikbaarheid
onderzoekscentrum en
aantal maal

belangenvereniging
aandoening x
Belangrijke symptoom of
symptomen
belasting voor
deelnemer
Bellen voor een afspraak
en proberen mijn vraag
te laten beantwoorden
ben ik al bijna dood

behandelmogelijkheden

behandelwijzen

Behandelmogelijkheden

bekend m-w onderzoek

benauwd na stoppen
met roken.

behandelmogelijkheden

Bekende afkorting of
begrip

Benauwdheid

behandelmogelijkheden
behandelmogelijkheden
behandelmogelijkheden
behandelmogelijkheden
aandoening
Behandelmogelijkheden
voor fybromyalgie

benauwdheid
bekende behandelingen
bekende medicijnen
tegen de aandoening

benauwdheid
longembolie
benoeming aandoening

Bekende medisch
faculteiten in binnen- en
buitenland

beoogde resultaten /
doelstelling

Berger of nefropathie
beroerte
Beroerte

beste arts
beste behandelmethode

Beweeg-programma tav
long-ziektes.

beste specialist

bewegingsapparaat,
mobiliteit

beste ziekenhuis

bi polair

Beste ziekenhuis voor
aandoening

Bibliotheek

beste ziekenhuis voor de
betreffende aandoening

Bij wie kan ik terecht als
ik vragen heb
Bij wij kan ik meer
informatie krijgen

beroerte

beste ziekenhuis voor
hartproblemen

Beroerte

bestralingen hoofd-hals

bijbehorende
symptomen

Beschikbaar bedrag in
miljoenen b.v. ? 5 of ? 10
basisFOUT in onderzoek.

Betablokkers

bijnier

Bètablokkers

bijnier

beschikbaar
behandelingen

beter leren ademen

bijschildklieren

betreffende aandoening

Bijsluiters en
bijwerkingen

Beschikbaarheid
beschikbare informatie
over de aandoening
Beschikbare publicaties
beschrijving van mijn
hinder/pijnen o.i.d.
beschrijving van
verschijnselen
besmettelijk
beste

betreffende aandoening
betreffende
patientenvereniging
betrokken farmaceut
Betrokken orgaan
betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Beven

bijv. trombose - pil
Bijverschijnselen
medicatie
Bijwerking
Bijwerking
Bijwerking
bijwerking
bijwerking behandeling
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bijwerking medicijnX

Bijwerkingen

bijwerkingen ziekte

bijwerking van de
medicijnen

bijwerkingen
behandelingen,
medicijnen etc.
Bijwerkingen
cholesterolverlagende
middelen

Bijwerkingen
bijwerkingen
bijwerkingen
bijwerkingen
Bijwerkingen
Bijwerkingen
Bijwerkingen
bijwerkingen
Bijwerkingen
Bijwerkingen

bijwerkingen daarbij
bijwerkingen diabetes
bijwerkingen medicijn
Bijwerkingen medicijnen
bijwerkingen medicijnen
Bijwerkingen medicijnen
bij gebruik van meerdere
medicijnen voor
meerdere aandoeningen

bijwerkingen
bijwerkingen

Bijwerkingen medicijnen
bij vrouwen

bijwerkingen

bijwerkingen prednison

Bijwerkingen

bijwerkingen van
aandoening

bijwerkingen
bijwerkingen
Bijwerkingen
bijwerkingen
Bijwerkingen

bloedvaten

Bontontkalking

Bijwerkingen?

blaaskanker en een
wetenschaapel;ijk artikel
zoeken

bloedvaten

borderline

bijwewrkingen

blaaskanker trials

bloedvaten onderzoek

Borderline

Bijzonderheden/
specifieke details/ vraag

blijvende klachten

bloedverdunners

borstkanker

blijvende kortademigheid
na stents-plaatsing

Bloedverdunners

Borstkanker

bindweefsel

Bloedwaarden

Borstkanker

Bindweefsel onderzoek

bloed
bloeddruk

blog wetenschapppelijk
onderzoek

borstkanker

Biologische hartklep

bloeddruk

boezemfibrilatie

Bloeddruk

Boezemfibrilatie

bloeddruk

Boezemfibrileren

bloeddruk

boezemfibrileren

bipolair

bloeddruk

Boezemfibrileren

bipolaire stoornis

Bloeddrukregeling

boezemfibrileren

bjjwerkingen én
combinatie van
medicijnen

Bloeddrukverlagende
medicijnen

Boezemfibrileren

biologische hartklep
Bionische prothesen
biopten prostaatkanker
Biopthie

blaas
Blaas

Bijwerkingen van de
aandoening
Bijwerkingen van
medicatie
bijwerkingen van
medicijnen

blaaskanker
blaaskanker
Blaaskanker

bloedingen na operatie
bloedruk verlagen
bloedstelsel
bloedvat verstopping
bloedvaten
bloedvaten

boezemfibrilleren
Boezemfibrilleren

Borstkanker
borstkanker
borstkanker
borstkanker
Borstkanker
borstkanker
Borstkanker
Borstkanker
Borstkanker

Boezemfibrilleren

borstkanker, Zorggroep
ZVl

boezemfibrilleren

borstkankeronderzoek

Boezemfibrilleren

Borstprothese in
lympklieren

Boezemflutter
bolontkalking

Botbreuk
botontkalking
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botontkalking

Brughoektumor

cardio

catheterisering

botontkalkking

Budget

cardio fitnes

cause

cholesterol: wel of niet
oorzaak hart en
vaatziekte

Botziekten

buik anarysma

celbiologie

Cholestorol

chronische
neusverkoudheid

bovenstaand antwoord
gekoppeld aan eventuele
(wetenschappelijke)
publicaties (Eng/Ned).

Buikbreuk

Cardio- verwante
onderwerpen

Celtherapie

Cholestorol

Chronische pancreatitis.

Cervix carcinoom

cholestorol studies

chronische pijn

Cf

cholestorolpillen

Chronische pijn

bovenstaande termen in
het Duits
BPPD
BRAF
BRAF KRAS of NRAS
status
BRCA
brede toepasbaarheid
van medicatie voor
andere patienten (met
dezelfde aandoening)
BRIC (naam aandoening)
BRO bacterie in mijn
urinewegen waar niets
aan te doen is

buikpijn rechts boven
buitenlandde websites
van onderzoeksinstituten
en ziekenhuizen
Buitenlandse
onderzoeken
buitenlandse sites
Bujwerking van
medicijnen
Bypass operatie
CrPs
Cva
C.L.L
C3g
cabg
cancer

Bronchiectasieen
cannabis
bronchiectasieen
carcinoid syndroom
bronchiëctasieën
Cardio
bronchitis

Cardiologie
cardiologie
cardiologie

chronische middenoor
ontsteking

CF

Cardiologie waar ik last
heb.

cholestrerol

chronische rugpijn

Chemokuren

cholestrol

chronische verkoudheid

cardiologisch onderzoek

chirurgische ingrepen
hoofd-hals

Cholostorol

Cardiovasculair medischwetenschappelijk
onderzoek

Chronische zenuwpijn
door beschadigde zenuw

Cholesterol

Cardiovasculaire
regeneratie
Carthadex studie (of de
naam van de betreffende
studie)

cholesterol
cholesterol
Cholesterol
Cholesterol
cholesterol

Catharina ziekenhuis
cholesterol
Catharina ziekenhuis
cholesterol
catharina ziekenhuis
Eindhoven
Catharinaziekenhuis
Eindhoven
Catherisatie welk zieken
huis beste

cholesterol
cholesterol

chordoom
chorestorol
Chromofobe
Chronic pijn

Chronische ziekte
ciap
CiS trials

chronisch

Claudatio intermittens of
etalagebenen

Chronische aandoening
longen

clinical studies.gov

chronische
bijholteontsteking
chronische bronchites
Chronische bronchitis

Cholesterol

chronische
hyperventilatie

Cholesterol
(samenstelling)

chronische leukemie

Clinical trial
Clinical trial
clinical trial + naam
aandoening
Clinical Trial/
experimenteel
onderzoek
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clinical trials oplossen
galwegproblemen
clinicaltrials.gov
cll
closterol waarden ldl
Clusterhoofdpijn
CMT
Coeliakie
Coils
Coliitis ulcerosa
Colitis ulcerosa
colitus ulserosa
Combinatie astma copd
Combinatie van hcm en
dcm
Compensatie
complicaties diabetes
complicaties ernstig
astma
conclair inplantaat
Conditie na verwijdering
dikke darm
congressen van
specialisten

consequenties voor mij

Copd

Copd

COPD

Costiosteroiden

constitutioneel eczeem
en onderzoek

COPD

Copd

Copd

cptss

COPD

Copd

Copd

CRC clinical trials

consumenten
gezondheidszorg

copd

COPD

COPD

Crispr

contactinformatie

COPD

Copd

COPD

criteria

contactpersoon
onderzoek

Copd

copd

copd ,

criteria

copd

copd

criteria deelname

COPD

copd

COPD b.v. longemfyseem
/ bronchiectasiën etc.

Contra indicaties
wetenschappelijk
onderzoek
Conversie
COPD
COPD
COPD

COPD
Copd
Copd
copd
copd

copd
COPD
Copd
COPD
Copd

COPD cold 4
copd en medicatie
copd gold 4
COPD Lotgenoten
Copd medicatie

criteria deelname
crohn
Crps
CRPS
Cryo Ablatie
CT scanner

copd

copd

copd

copd of chronische
bronchitus

COPD

copd

copd

COPD onderzoek

Curatief

COPD

Copd

COPD

cushing

copd

Copd

copd

COPD ondezoeken
ziekenhuisopname

copd

copd

COPD

Copd

Copd

copd

copd

COPD

copd

COPD

copd

COPD

copd

copd

COPD

Copd wetenschappelijk
onderzoek.

cto

CVA
CVA

copd/astma

CVA medischwetenschappelijk
onderzoek

Cortison

Cvid

Copd,

CVID
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CVON

Darmkanker

de aandoening

cwz nijmegen

darmkanker

De aandoening

de aard van de
aandoening

de bijwerking van
medicijen
de bijwerkingen van de
medicijnen voor die
aandoening

cystenieren

Darmkanker

De aandoening

de acties uit de
resultaten

Cystennieren

darmkanker

De aandoening

de al behaalde inzichten

Cystenueren

darmkanker

De aandoening

de artsen die er voor zijn
ingezet

Cystic Fibroses
Cystic Fibrosis
cystic fibrosis
Cystic fibrosis poly-T
mutation

darmkanker
darmkanker
Darmkanker

de aandoening
de aandoening
de aandoening

darmkanker

De aandoening

Darmkanker

de aandoening

Cystic fibrosis-like
disease

darmkanker onderzoek

de aandoening

CZ

darmkanker,

de aandoening

daarna klikken op naam
van de aandoening

Darmklachten

de aandoening astma

Darmonderzoek

De aandoening bij naam

daarna welk ziekenhuis
de behandeling doet
dabigatran
Daniël de Hoedt
Darm
Darmen
darmen
darmflora

Darmverkleving
Dbs
Dcm

De aandoening bij naam
+ onderzoeken
De aandoening bij naam
+ ziekenhuis
De aandoening die ik heb

de aandoening

de aandoening waar de
onderzoek voor bedoeld
is

de aandoening
de aandoening

de diagnose

De behandeling

de eventuele gevolgen

De behandeling

de eventuele medicatie
of anderszins die men
toe wil passen

De behandeling
de behandeling
De behandeling van
sinusitis maxillaris acuta
de benaming van de
klachten, bv. borstkanker
soorten
De beste arts op het
geen ik zoek
de beste behandelaar via
Zorgkaart
De beste Specialist

ddd of deposit dance
diseace

De deskundigen

de betekenis van een
syndroom of ziekte
de betreffen de
aandoening

de eventuele voordelen
of risico"s
De gevolgen
De herkomst van de
medicijnen.
de huidige stand van
zaken
De instantie die het
onderzoek uitvoert

De medisch risico,s
onderzoek.
de meest recente
gegevens
de mogelijke medicijnen
de mogelijkheid heden
De naam
De naam etc van de
aandoening
de naam v.d.aandoening
de naam van aandoening
de naam van
bijwerkingen ect.
De naam van de
aandoening
de naam van de
aandoening

de kans op genezing

De naam van de
aandoening

de klachten die een
aandoening geeft

de naam van de
aandoening

De kwaal

De naam van de
aandoening

de leefregels

de Aandoeningen
De betreffende kwaal

de medicijnen gebruik

De leeftijd

De naam van de
aandoening

13/61

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

De naam van de
aandoening

De naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

De naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

De naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening (in mijn
geval beklemd gevoel op
de borst)

de naam van de
aandoening
de naam van de
aandoening
de naam van de
aandoening
de naam van de
aandoening

de naam van de
aandoening/ziekte
De naam van de
algemene richting van
research (b.v.
nierziekten, dementie,

hart- en vaatziekten,
longziekten)

de naam van de
behandelaar
de naam van de kwaal
de naam van de
medicijnen, die men
gebruikt
de naam van de
mogelijke oorzaak van
een aandoening
De naam van de
specialist, die het
onderzoek doet
de naam van de zaak of
de aandoening die
onderzocht wordt
De naam van de ziekt,
De naam van de ziekte
De naam van de ziekte

de naam van een
aandoening

de naam van een
medicijn

de naam van het
ziekenhuis

de naam van een
aandoening

De naam van een
medicijn.

de naam van het
ziekenhuis

de naam van een
aandoening

De naam van een
onderzoeker of arts

de naam van medicijnen,

De naam van een
aandoening

de naam van een
ziekenhuis met
gespecialiseerde afdeling

de naam van een
aandoening
de naam van een
aandoening
de naam van een
aandoening of ziekenhuis
De naam van een
aandoening.

de naam van het
onderzochte of te
onderzoeken aandoening
de naam van het
onderzoek

de naam van mijn ziekte
de naam van t ziekenhuis
De naam ven het
onderzoek
De neven effecten die
kunnen ontstaan, na
inneming van het
aangeprezen medicijn.
de organisatoren van het
onderzoek

De naam van een
aandoening.

De naam van het
onderzoek als die bekend
is

de naam van een
behandeling

De naam van het orgaan,

De plaats waar een
onderzoek plaats vindt

De naam van het
ziekenhuis

de prognose na de start
van de behandeling

de naam van het
ziekenhuis

De publicaties

de naam van de ziekte

De naam van een
belangenvereninging

De naam van een
aandoening,

de naam van een
bepaalde medicatie

de naam van een
aandoening

de naam van een
bestaande behandeling

de naam van een
aandoening

de naam van een
ziekenhuis of kliniek

De naam van mijn
aandoening.

de naam van een
geneesmiddel

de naam van het
ziekenhuis
de naam van het
ziekenhuis

De resultaten
de resultaten
de resultaten van de
onderzoeken
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de risico s

de ziekte

de risico,s

de ziekte

De risico's die aan de
behandeling verbonden
zijn

de ziekte

de site van de vereniging
tegen de kakzalverij

de ziekte van Berger

de site van het
ziekenhuis
De stand van
wetenschappelijk
onderzoek naar richting
geordend

De Ziekte of aandoening

De ziekte van piek
De ziekte waar ik naar
zoek

De ziekte

dementie

Diabeet

Diabetes

Deelname
wetenschappelijk
onderzoek

Dementie

diabeetvrij leven

diabetes

dementie (erflijkheid)

diabetes

diabetes

deelname ziekenhuis aan
onderzoek

dementie/alzheimer

Diabetes

diabetes

depressie

diabetes

diabetes

Depressie

Diabetes

Diabetes

depressie

diabetes

diabetes

Deelname ziekenhuizen
deelnemen DCM
onderzoek

diabetes

Diabetes

deelname

Deelnemend academisch
ziekenhuis

Depressie

diabetes

diabetes 2

Depressie

diabetes

Diabetes 2

depressie

Diabetes

Diabetes 2

Depressie medicatie

diabetes

Diabetes insipidus

Depressie zelfhulp

Diabetes

diabetes medicatie

Derde operatie

Diabetes

Diabetes mellitus

desbetreffende
wetenschappelijke
onderwerpen op naam

Diabetes

diabetes onderzoek

Diabetes

diabetes type 2

desmoid

diabetes

diabetes type 2

details van het
onderzoek

diabetes

Diabetis

Delft

diabetes

diabetis

Dement

Deventer Ziekenhuis

Diabetes

dementie

Deventer ziekenhuis

Diabetische aandoening
Type 2

deelname eisen

de ziekte

diabetes

depressie

De vereniging of stichting
die zich bezig houdt met
belangen van mensen
met een bepaalde ziekte

de vorderingen van het
onderzoek

Diabeet

Deelnemen onderzoek

deelname

de verschillen tussen
ritmestoornissen

Dementie

de ziekte, waarmee ik
gediagnosticeerd ben

de tot nu toe behaalde
resultaten en stand van
zaken van het onderzoek

De verschijnselen, die
men ondervindt

deelname studie in
(aandoening)

Deelname

Deelnemende
specialisten
deelnemende
ziekenhuizen

Deelname eisen
Deelnemers
deelname medische
onderzoeken
deelname medischwetenschappelijk
onderzoek
Deelname mogelijkheden
en in welk ziekenhuis
deelname onderzoek '(en
dan naam van de
aandoening)

defect evenwichtsgen
definitie klacht
Degeneratie
delen van lichaam

diabetes
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diabetische vorderingen
diabetus
Diagnose
Diagnose

Diagnose fybromyalgie
vaststellen
Diagnose stelling
diagnose van aandoening

diffussiecapaciteit

doel van het onderzoek

Dipak

Doel van onderzoek

disease

doelgroep

Dissectie

Doelgroep

diagnose

diagnose van mijzelf of
mijn naaste

distrofy

Doelgroep

diagnose

Diagnoses

Dit is het wel zo'n beetje.

doelstelling onderzoek

Diagnose

diagnosis

diverculites

Dokter

diagnose

dialyse

dokter + specialisten

diagnose

diverse
gezondheidsklachten

dialyse

diagnose
Diagnose
diagnose
Diagnose

dopomine
Dotter via pols
dotterbehandelingen
dotteren
dotteren

dialyse
Dialyse

diverse soorten kanker

dialyse

diverse ziekenhuizen
limburg

Donornier

divertikels

donororganen

DNA
Documentatie

Door aanwezige klachten
op zoek te gaan naar wat
er aan de hand is

doel

Door artsen of aio's?

Duizeligheid

Doel en resultaten.

door wie

Duizeligheid

Doel onderzoek

door wie (groep,
specialisten,
promotieonderzoek,
verbindingen
internationaal

duizelingen

Dialyse
dialyseren

diagnose

diastolisch hartfalen

Diagnose

dieet

Diagnose

dieet

Diagnose

dieet

diagnose

Diegang van het
onderzoek

Diagnose en
behandelingen

Doorzoeken op
antwoorden zoals dipak
bv

diverse medisch
onderzoek

diagnose

diagnose

dokters die er zich
meebezig houden

Door wie wordt het
uitgevoerd?

Doel onderzoek.

diep veneuze trombose

doel van het onderzoek

Dierproefvrij?

Doel van het onderzoek

Dokterscontact
Doktoren

dotteren en resultaat

Duur
duur
duur an onderzoek
duur behandelmethode
duur DCM onderzoek
Duur onderzoek
duur onderzoek
Duur onderzoek
Duur onderzoek.
duur onderzoeken

Draagbaar dialyseapparaat

duur van

Draagbare kunstnier

Duur van deze
behandeling

draagvlak van overige
instanties

Duur van het onderzoek

Druk oren
Duidelijke uitleg

Duur
duur
duur

duur van het onderzoek
duur van het onderzoek
duur van onderzoek
duur van onderzoek
Duur van onderzoek
duursport
Dvin
DVN
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dwarslaesie

Eerdere onderzoeken

eind resutaten

endocrinologie

erasmus rotterdam

Erfelijkheid onderzoek

dwarsleasie

Eerdere onderzoeken

Eiwitgehalte bloed

endoprotese

erasmus rotterdam

Erfelijkhied

dysfunctionerende spier
als gevolg van beknelde
zenuw L5 S1

Eerdere onderzoeken en
de resultaten daarvan

Eiwitverlies urine

Engelse naam
aandoening

Erasmus universiteit

Erik Klok

Erasmus universiteit

ervaring

embolisatie

engelse termen van de
aandoening

erectiestoornis

Eerdere resultaten

Emc

Engelse ziekte

erectiestoornis

ervaring en expertise
behandelend arts

E.M.D.R.

Eerste fase behandeling

emc

erfelijk

Ervaring met
behandeling

EB-research bureau

Eerste operatie

Emfyseem

erfelijk

ervaring met onderzoek

Eczeem en voeding

effect

en alternatieven

Engelse/latijnse namen
van symptomen
behorende bij de
aandoening/ziekte

Erfelijk hoog cholesterol

Ervaring met zuekte

ediatheek ......

effect lang termijn

enok doen met een eigen
woordkeuze.

erfelijk hoog cholesterol

Ervaring op behandeling

een erkende specialist

effecten behandeling
progynova

En daarna welk
ziekenhuis/ziekenhuizen
het onderzoek
plaatsvind.

Erfelijke aandoeningen

Ervaring patienten

erfelijke cystenieren

ervaring van patienten
met aandoening en
behandeling enz.

dystonie

Eerdere onderzoeken op
dat gebied

Dystrofie

een filter op een
tijdsperiode
Een fonds ter
financiering, bv
hartstichting
Een naam van een
aandoening (bv
borstkanker, hartfalen,
stress )
een of meerdere
symptomen

effecten diverse soorten
inhalers

elkerliekziekenhuis

effecten onderzoek

en ik zoek ook meestal
op een meer algemene
term (borstklachten,
benauwdheid)

effective

en kosten

effective

en of het resultaat heeft

Ehlers-Danlos

en waaruit de
behandeling bestaat

EHS
eierstok kanker

een specifieke
aandoening

eierstok kanker en
voedingssupplementen

een ziekenhuis

eigen ziekenhuis

En.... leefwijze
Enac
Encefalites

Eosinofiel
epilepsie
erfelijke hartziektes
Epileptie
erfelijkheid
Er zal van de overheid
meer betaald moeten
worden voor
uitvindingen of medicatie
voor longen

Erfelijkheid
Erfelijkheid
erfelijkheid

erasmus

Erfelijkheid

Erasmus mc

erfelijkheid

Erasmus MC-Sophia

erfelijkheid

erasmus medisch
cemtrum

erfelijkheid hart-en
vaatziekten

ervaringen
Ervaringen
ervaringen
ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

endocarditis
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ervaringen lotgenoten
(niet direct door
deelname aan fora)
ervaringen
niertransplantatie
ervaringen
proefpersonen voor
zover mogelijk
Ervaringen van andere
deelnemers
ervaringen van andere
patienten
ervaringen van andere
patiënten.
Ervaringen van andere
personen

Ev. Goedkeuringen

evt. wat ik zelf kan doen

Eventueel de naam van
het medicijn

evt.preventie van de
aandoening

eventueel de namen

exact de term van het
onderzoek dat ik wil
weten

eventueel mijn
zorgverzekeraar
eventuele behandeling
en medicatie
Eventuele
bijwerkingenGenezing
Eventuele ervaringen op
medicinale gebied.
eventuele onderzoeken
die je eerst moet
ondergaan.

exceem
Experiment
experiment
experimenteel
experimentele
behandeling melanoom
experimentele medicatie
kanker
expertise

Ervaringen van anderen
bij en na behandeling

eventuele resultaten die
reeds bekend zijn

Ervaringen van
lotgenoten

Eventuele resultaten tot
nu van het onderzoek

expertisecentrum,
bijvoorbeeld MScentrum

ervaringen van
lotgenoten.

Evenwichtsstoornis

Extra systolen

evidence based

Extra zoekwoord over
het onderwerp waarin ik
geïnteresseerd ben

ervaringsdeskundigen
ervaringsdeskundigheid
ESMO
EU
Europese informatie

evt latijnse term
evt. nabehandeling
evt. resultaten
Evt. Risico's, en
voordelen

Facebook gesloten
groepen longziekten

familiaire
hartaandoeningen

Fonds b.v. KWF,
longfonds

gebruik medicatie en
bijwerkingen

Familieanamnese

freezing

Gebruik medicijnen

farmaceutisch bedrijf en
medischwetenschappelijk
onderzoek

frequentie

gebruik van mindset op
invloed ziektebeeld

fase

Fybromiyalgie

fase 3 studie

fybromylagie

fase van het onderzoek

Fysieke en geestelijke
gesteldheid in
verhouding tot leeftijd
(conditie) na een
herseninfarct in
vergelijking met gezonde
mensen.

Fenomeen van Raynaud.
FH
fibromyalgie
fibromyalgie
Fibromyalgie

Fysiotherapeuten
speciaal voor
spierblessures

Financieel plaatje
financiele consequensies
Financiële vergoeding
financier 0nderzoek
Financiering
Financiering onderzoek
Flevo-ziekenhuis

Falen
folders
fam hypercholesterol

Fybromalagie
aandoeningen

Gebruik van slaappillen
gedurende langere tijd
gebruikelijke
behandeling
Gebruikerservaring
gebruikt medicijn
gebruikte werkzame stof
gedeelte van het lichaam
geelzucht
geheugentesten
Gehoor

fysiotherapie om
klachten astma te
verminderen
galobstructie, ,
gammaknife
gastrointestinal stromal
tumor
gastro-intestinale
stromale tumor

Gehoor verlies
gehoorproblemen
Gehoorverlies
gekweekt
stembandweefsel
Geld
geldende regels via de
site van de overheid voor

Gastroparese
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algemene orientatie en
informatie

Genezing en voorkomen
astma

gespecialiseerd
ziekenhuis aandoening x

Gelijksoortige
ziekte/afwijking

genezing van de
aandoening?

gespecialiseerde arts

gelimiteerd in tijd,
meestal laatste jaar,
omdat ik regelmatig
internetonderzoek
uitvoer

genezing van de de
ziekte

Geloof dat dit niet goed
ga
genees mogelijkheden
geneesmiddel
geneesmiddel
Geneesmiddelen groep
Genetisch bepaalde
haart- en vaatklachten
genetisch defect (BRAF,
EGFR, BRCA)
genetisch onderzoek bij
...kanker
genetisch onderzoek
naar aangeboren
hartafwijkingen
genezen van ......
Genezing

genezingskans
genezingskans
genezingsresultaten
gentherapie
geriatrie
gericht zoeken
gerichte aandoening
revalidatiecentrum
geschikt is voor mijn
aandoening
geslacht

Gespecialiseerde artsen
gespecialiseerde artsen
in dit onderzoek
gespecialiseerde
artsen/ziekenhuizen/wet
enschappers
gespecialiseerde
doktors/z'huis
Gespecialiseerde
kliniek/arts
gespecialiseerde
ziekenhuizen
Gespecialiseerde
ziekenhuizen / klinieken
over copd en astma

geslacht

gespecialiseerde
ziekenhuizen of artsen

gespecialiseerd
ziekenhuis

gespecialiseerde
ziekenhuizen/artsen

Gespecialiseerd
ziekenhuis

gesprek huisarts

Gespecialiseerd
Ziekenhuis
gespecialiseerd
ziekenhuis

getransplanteerd
Getromboseerd
Aneurysma links in de
hersenen.

gevaren

gevolgen osteoporose

gezondheid

gevolg aandoening

gevolgen slap
bindweefsel

Gezondheid

gevolgen
Gevolgen
gevolgen
gevolgen
gevolgen

gevolgen van aandoening
Gevolgen van de
aandoening
gevolgen van de
aandoening

gezondheids risicos
gezondheidsfonds
bijvoorbeeld de
hartstichting
Gezondheidsplein
gezondheidsrisico

gevolgen van....(gebruik
medicijn bv)

GHZ Gouda

gevolgen ziekte

Gist
gist

gevolgen

gevolgen, diagnose en
overleving

Gevolgen bestraling

Gewichtstoename

Gevolgen chemo

Gewricht

Gevolgen copd

gewrichts aandoeningen

goede en betrouwbare
plaats op internet

gevolgen gezondheid
onderzoek

Gewrichtsaandoeningen

Gold 4

gewrichtspijn

Good pasture

Gevolgen longembolie
bovenop astma

gezobdheid

Googelen op medicatie
die ik moet slikken

gevolgen
niertransplantatie

gezocht medische
proefpersonen in mijn
omgeving

google

gevolgen
Gevolgen
gevolgen

gevolgen ook op langere
termijn
gevolgen open
hartchirurgie

gezond eten
gezond leven

GIST
Glivec

Google
Google
google

Gezonde vrijwilligers
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Google

Googlen op diagnose die
het ziekenhuis heeft
gesteld.

Hart

Hart en Longen

hart

hart en longziekten

gooi noord

hart

google

GPA

hart

Google

Graft-versus-host

google

Google
google

Hart en medicatie

Hart- en
Vaataandoeningen
Hart en vaatgroep

Hart en vaatziekten.
Hart en vaatziektes
hart en vaatziektes

Hart en vaat

hart en
vaatgroep/onderzoeken

Hart- en vaatziektes

hart

Hart en vaat

hart en vaatzieken

Groep van aandoeningen

hart

hart en vaat

hart en vaatziektes,
hartklep

Hart en vaatziekte

Google

grote ziekenhuizen

Hart

Hart en vaat

Hart en vaatziekte

google

Hallux Rigidus

Hart

Hart en vaat klachten

hart en vaatziekte

google

hamstringblessure

Hart

Google

hart en vaatziekte
Amphia

Hart infarct

Hardklep

hart

hart en vaat
onderzoeken

google onderwerp
onderzoek

Hart

hart en vaat
problematiek

Hart en vaatziekten

Hart problemen

Hart

hart

hart en vaat ziekte

hart en vaatziekten

hart problemen

hart

hart

hart en vaat ziekte

hart en vaatziekten

hart re-operaties

hart

hart

Hart en vaat ziekte

Hart en vaatziekten

Hart ritme storingen

Hart

hart

Hart en vaat ziekten

hart en vaatziekten

hart ritmestoornissen

hart
Hart

Hart

Hart en vaat ziekten

Hart en Vaatziekten

Hart, vernauwing kleine
kransslagaders

hart

hart

Hart en vaat ziekten

google scholar
Google, ik naar
"medischwetenschappelijk
onderzoek" en blijf net
zolang google tot ik vind
wat ik wil weten.
Googlen aangedane
lichaamsdeel met
pijnklachten
Googlen of er
alternatieven zijn voor
het opoheffen van de
pijnklachten

Hart en vaatziekten

hart en vaten
hart en vatziekten
Hart infarct

hart- en vaatziekten

Hartaandoening bij
vrouwen

Hart- en vaatziekten

hartaandoeningen
Hartaandoeningen

Hart

Hart

Hart en vaat ziekten

Hart

hart aandoening

hart en vaat ziektes

Hart

Hart aandoening.

Hart en vaataandoening

Hart en vaatziekten bij
vrouwen

hart

hart disease medical trial

Hart

hart en bloedvaten

Hart en
vaataandoeningen

Hart en vaatziekten bij
vrouwen

hartaandoeningen bij
vrouwen
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hartaandoeningen na
zwangerschap/bevalling
hartafwijking
hartcaterisatie
hart-en vaatziekten
hart-en vaatziekten
hart-envaatziekten
Hartfalen
hartfalen
hartfalen
Hartfalen
hartfalen
hartfalen
hartfalen
Hartfalen
hartfalen
Hartfalen
hartfalen
hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen

Hartfalen

hartinfarct

Hartfalen

Hartinfarct

hartproblemen bij
vrouwen

hartritmestoornissen

HCM

Hartritmestoornissen

Hcm

HARTRITMESTORINGEN

Heb ik er zelf nog baat bij
of is het bedoeld voor
latere patienten

Hartfalen

hartinfarct

hartrithme stoornis
frequentie

Hartfalen

hartinfarct

hartritme

hartfalen

Hartinfarct

Hartritmestoringen
kamer onderzoeken

Hartritme stoornis op
vakantie

hartspecialisten

hartritme stoornissen

Hartstichting

hartritme stoornissen

hartstichting

hartritmestoornis

Hartstichting

Hartritmestoornis

hartstichting

hartritmestoornis

Hartstilstand

hartritmestoornis

Hartstoornis

hartritmestoornis

Harttransplantatie

Hartritmestoornissen

hartvalen & medischwetenschappelijk

Hematologie

hartziekte

hematologiegroningen.nl

Hartziekten

hemianopsie

hartziekten

Herceptin

hartziekten

Hernia

hartziekten

Hernia

Hartziektes bij vrouwen

hernia

hartziektes, hartklep

Hernia

hashimoto

Hernia

Hartfalen

Hartinfarcten

Hartfalen

Hartklachten

hartfalen

Hartklachten.

hartfalen

hartklep

Hartfalen

hartklep

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
hartfalen

hartklep lekken
hartklep research
hartkleplekage
hartklepprothese

hartfalen

hartmedicijnen

Hartfalen

hartonderzoek via lies

Hartfalen bij vrouwen

hartporblemen

Hartfalen stadia

hartproblemen

hartfibrileren

Hartproblemen

hartgebreken

hartproblemen

hartinfaarct en diabetes
type 2

hartproblemen

hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen
hartritmestoornissen
hartritmestoornissen
hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen
hartritmestoornissen

Heeft deelname aan
medisch
wetenschappelijk
onderzoek zin voor mij
heeft dergelijk
onderzoek al eens
plaatsgevonden?
heeft het nut
Hemangioom
Hematolgie
Hematologie
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Hernia

Herstel prog nose

hernia in de nek

Het belang van deelname
aan een onderzoek

Hersen
Hersen aandoening
hersen Infarcten
hersen tumor
hersenaandoening
hersenaandoening
Hersenaandoening
hersenbloeding
Hersenbloeding
Hersenbloeding
hersenen
hersenen
Herseninfarct
Herseninfarct
herseninfarct symtomen
Hersenonderzoek
hersenonderzoek
Hersenonderzoek
Hersenstamberoerte

het belang van het
onderzoek
het betreffend
ziekenhuis
het geneesmiddel, de
naam van een
aandoening, het
ziekenhuis waar
onderzoek gedaan wordt
en hoe het bekend staat
Het intubatietrauma
Het mag geen invloed
hebben op onze
behandeling
het onderwerp van het
onderzoek, al dan niet in
het engels
het stoppen met
bepaalde medicijnen
het verloop van de ziekte
Het voedingspatroon bij
deze aandoening
het voorkomen van de
aandoening

Het wordt me te
ingewikkeld en stop
ermee.
het ziek voelen en trillen
over je hele lichaam

het ziekenhuis waar het
onderzoek plaats vindt
het ziektebeeld dat
onderzocht wordt
Heupen

het ziekehuis waar het
onderzoek gedaan word

Heupoperaties

het ziekenhuis

Heupprothese

het ziekenhuis

heupprothese

het ziekenhuis

heupprothese research

het ziekenhuis

Heuprothese

het ziekenhuis

Hi

het ziekenhuis dat
specialistisch onderzoek
doet naar de
behandeling van een
bepaalde ziekte

hijdrox ivb met
throbocijtose,

Het ziekenhuis die dit
doet

HIV

histamine intolerantie
Histology

Hoe deelnemen hieraan

hoe lang het duurt

Hoe ervaren zijn de
onderzoekers?

hoe lang het zou gaan
duren

hoe frequent is
onderzoek

Hoe lang is de geplande
duur van dit onderzoek.

hoe ga je om met het
vooruitzicht om helemaal
blind te worden

hoe lang is de ziekte
bekend

Hoe groot is de kans op
genezing
hoe herken ik een
aandoening
hoe het precies in zijn
werk zou gaan
hoe het ziekenhuis
bekend staat
hoe is de veiligheid van
de onderzoeken
Hoe is het verloop.

Hoe lang zijn de
wachttijden
hoe mee doen
hoe staat het met het
onderzoek naar vrouwen
met gewichts-toename
van medicatie Astma, in
tablet-vorm.
Hoe te handelen
Hoe ver gevorderd
hoe ver staat het hoeveel
mensen doen ermee

Hiv/aids)
het ziekenhuis en voor
welke instantie
het ziekenhuis of andere
instantie die daar over
gaat
Het ziekenhuis of
specialist die daar
betrekking op heeft

hoe lang de duur
HMN
Hoe lang duurt het
HOCM
hoe aanmelden

Hoe lang duurt het
onderzoek

hoe de genezingwijze in
zijn werk gaat

Hoe lang duurt t

hoe de ingreep verloopt

hoe lang een
onderzoekstraject duurt

hoe waarom wat
wanneer vragen
hoe ziek word je er van
Hoe ziet de evt
behandeling eruit.
Hoe zwaar is de belasting
Hoelang

Herstel longblaasjes
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hoelang

hoge bloeddruk

hormonen

huidkanker

hypoyise

Hoelang duurt de
behandeling

hoge bloeddruk

Hormonen

IBD

hoge bloeddruk

hormonen

huidkanker na
transplantatie

hoge bloeddruk

hormoontherapie

Hoelang het duurt voor
de resultaten bekend zijn
Hoelang is de termijn die
men ongeveer heeft
hoelang zou het duren
Hoeveel kans op
persoonlijk voordeel, bv
dat ik dure medicijnen
mag testen en gebruiken,
die voor mezelf
verlichting geven
hoeveel kost het
Hoeveel krijg ik, als
proefpersoon, er voor
betaald?
Hoeveel mensen er
deelnemen
hoeveel mensen hebben
er last van
hoeveel mensen lijden er
aan
hoeveel proefpersonen
Hoeveelheid slagingskans
Hoever het onderzoek is

Hoge bloeddruk

Hovon

hoge bloeddruk

Hovon

Hoge bloeddruk

HOVON

hoge bloeddruk

Hovon

Hoge bloeddruk

Hovon 100 ALL

Hoge bloeddruk

Hovon 25

hoge bloeddruk

Hpv

Hoge bloeddruk.

HPV

hoge bloedruk

HPV inenting

HOGE/LAGE BLOEDDRUK

hsrt

hoofd onderzoeker

huid

hoofd-hals

huid

Hoofdonderzoek /
ziekenhuis/ farmaceut

Huid exeem

hoofdpij links boven het
oog
hoog cholesterolgehalte
en risico op kind
aangeboren
hartafwijking

Huidaandoeningen
huidkanker
Huidkanker
Huidkanker
huidkanker

huidziekten
huidziekten
med.wetensc.onderzoek.
..
huisarts
Huisartsen site
Hulpmiddel
Hypermobiel
hyperreactivieteit
hypertensie
Hypertensie
Hypertensie
Hypertensie,
hypercholesterolaemie
hyperventilatie
Hypofyse
Hypofyse
hypofyse

Ibrutinib
icd
icd
ICD
Icd

Ik kijk niet op internet, ik
vertrouw de arts
Ik vindt dat het hart goed
moet zijn om de longen
aan de gang te houden
ik wil graag mijn
gezichtvermoge
verbeteren
ik zo u zoeken onder
aandoening

ICD
ICD
icd
ICD
idem 10 en 11, maar met
de toevoeging van een
vereniging van bepaalde
aandoening
Iets met een jaartal
Iga nefropatie
IGA nefropatie
Ijzestapeling
Ik ben van 21-12-1936

Hypofyse

ik ga niet zoeken via
internet

Hypothyreoïdie

Ik heb last van ......

ik zoek nooit iets op het
internet , ga eerst naar
een arts.
Ik zoek nooit op internet
ik zoek tot nu toe niets
op internet
Ik zou op de naam van de
medische kweste zoeken.
ik zou op naam zoeken
waar het om gaat
ik zou overal achter
zetten 'medisch
wetenschappelijk
onderzoek.
Ik zou zoeken naar de
naam van de aandoening
immunotherapie
immunotherapie
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Immunsysteem
Immuumsysteem

in welke fase het
onderzoek verkeert

Immuuntherapie

In welke taal de
publicatie te vinden is

immuuntherapie en
eierstokkanker

Inappropriate
Sinustachycardie

implantaten

Inclusie criteria

Imunno therapie

Incontinentie

Imuunziekten
in de toekomst
In hoe verre het
ziekenhuis is met
longfunksie en zware
long problemen
in hoeverre kan
glaucoom behandeld
worden
In relatie met
in te schatten risico's
In welk ziekenhuis
in welk ziekenhuis het
onderzoek plaatsvindt
in welk ziekenhuis is er
onderzoek gaande
In welk ziekenhuis wordt
het onderzocht

indicatie
Indicatie, werkzaam
geacht spectrum
indien bekend naam
onderzoek
indien bekend naam
onderzoeker
indien bekend naam van
arts
indien bekend naam van
ziekenhuis
indien mogelijk
toepasbaarheid per
leeftijdscategorieen
indien van toepassing,
hoelang klinische
toepassing op zich laat
wachten
Infarct

infecties

inhoud onderzoek

Influence of food on KI67

Inhoudelijke info

Info inwinnen bij huisarts
info over aandoening
mbt resultaten en
behandel traject
informatie en werkwijze
van het onderzoek
Informatie medisch
wetenschappelijk
onderzoek
informatie medischwetenschappelijk
onderzoek
informatie over de
aandoening en
behandeling
informatie over
medicaties
informatie vragen over
behandelende specialist

Insantie / persoon die
onderzoek verricht

invloed
schoonmaakmiddelen
longen

instanties die kanker
onderzoeken

Internationaal

Instanties die
onderzoeken doen

internationaal onderzoek
aandoening

instanties die zich er mee
bezig houden

internationale
bevindingen over
diagnose

Instelling (arts,
onderzoeker, ziekenhuis)

internationale
onderzoeksresultaten

instelling of ziekenhuis

Internationale samen
werking

instituties die onderzoek
doen

internet

instituut

internet

Instituut in context
aandoening

internet

instructies en leefregels

informed consent

insuline

Inhoud onderzoek

intern of extern
internationaal

instructievoorschriften

inhaler

invloed longen spuitbus
gassen

inspanningsproblemen

Informatiepunt Astma

inhalatoren

interactie tussen
medicijn(en) en andere
medicijnen en/of
behandelingen

intensiteit van het
onderzoek
interactie andere
aandoeningen

Internet
Interstitiële longziekte
Interventie
Interventiecardioloog
Intraveneuze vitamine C
Invloed contrastvloeistof
op de nieren

invloed op gedrag

invloed slecht nieuws
gesprek op verloop
ziekte
invloed van diabetes op
hart
invloed van manier van
begeleiding bij terminale
patiënten
invloed van verschillende
medicatie op elkaar
Is dat voor mij relevant
Is de aandoening erfelijk
en chronisch
is de arts genoeg
geschoold
is de medicatie
recentelijk veranderd
is dit leeftijd gebonden
is er een onderzoek
Is er een
patiëntenvereniging bij
betrokken?
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Is er onderzoek
is het geneesbaar?
is het zinvol mijn
medicatie nog eens
onder de loep te laten
nemen?
Isala
Isala
Isala
j.p.s
jaar
Jaar van onderzoek
jaartal
jaartal
jaartal onderzoek

bij herhaling infarcten en
tia's
juiste details zoeken

Kanker

Kanker

kanker-onderzoek

Klacht
klacht / bijwerkingen
medicatie

kankersoort

kanker

kanker

kans op genezing

K2

Kanker

kanker

kans op genezing

Kahler

kanker

Kanker

Kahler

kanker

Kanker

kans op genezing
prostaat aandoeningen

Kahler onderzoek

kanker

Kanker

kalium

kanker

kanker

kalkaanslag in aderen

kanker

kanker

Kalkvorming rond hart

kanker

Kanker

Kan ik dat thuis of niet
te ver weg vinden

kanker

kanker

kanker

kan ik nog verder zoeken

JBZ

kan men een infarct
voorkomen?

Juiste behandeling
bloedstollingsmedicijnen

Klacht

Kanker

JBZ

Jicht

kankeronderzoek

Kanker

jaartal van publicatie

JICHT

kanker

juvenile polyposis
syndroom

kan ik met behulp van
oefeningen zonder arts
mijn klachten verhelpen

Jicht

Kanker

kan niet diect iets
bedenken
Kanker

klachten
klachten
klachten
klachten

Kara

klachten behorende bij
de aandoening

katheterisatie

klachten over .....

Kanker

Keel en of
strottenhoofdkanker

Klachten vrouwen
hartinfarct

Kanker

kanker

Kegeldistrofie

klachtenpatroon

Kanker

kanker

kenmerken,
verschijnselen

Klachtenpatroon op
diverse wijzen

kanker

kanker
kern woord

Klantvriendelijkheid

Keuze medisch
wetenschappelijk
onderzoek

klep

KANKER
kanker

kan niet diect iets
bedenken

kans op recidief als
gevolg van de
behandeling van
borstkanker

klacht omschrijving

kanker
kanker
Kanker
kanker

kanker in welk orgaan
dan ook
kanker onderzoek
kanker soorten
kanker stadium
Kanker, Non Hodgkin,
exceem,

kijk uitsluitend na
informatie van
ziekenhuizen of
apotheken.

klepproblemen
klinisch of poliklinisch
klinisch onderzoek
klinische genetica
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Klinische onderzoek

Kosten

Kwaal

Kloppingen

Kosten

kwaal/aandoening

knieen

kosten deelname
infromatie

kwakzalverij

Knieoperatie
knieoperaties
Knieproblemen
Knieproblemen
knieprothese
knieprothese
knieprothese
Kno
koepelorganisatie
kom je er altijd voor in
aanmerking
koolhydraatarm
kortademig
Korte omschrijving van
de klacht
kosten
Kosten
kosten
kosten
kosten

Kosten die door ons
gemaakt moeten
worden, vergoed moeten
worden
kosten van onderzoek
Kosten.
Kostenplaatje
kraakbeen
krachtsport en hart en
vaatziekten
Kransslagader
kransslagaderproblemen
Kransslagaders
kransslagadervernauwing
kunstnier
kunstnier
kuur
kwaal
Kwaal
kwaal

lange termijn impact
chemo

Leefregels bij deze
aandoening

Leefwijze met
fybromyalgie

lange termijn tia

leefstijl

lengte

kwaliteit van leven

lange termijneffecten
longembolie

Leefstijl

lengte onderzoek

Kwaliteit van leven

leeftijd

Lareb

Lengte van het
onderzoek

Kwaliteit van leven?

laserbehandeling bij
fistels

kwaliteit van ziekenhuis
kweken nieren
KWF
KWF
KWF ,

last van de vingers
bovenste kootje
late effecten
chemotherapie
latijnse benaming, indien
bekend

KWF voor informatie

Leeftijd
Leeftijd
Leeftijd
leeftijd

leeftijd

Leven met donorhart

Leeftijd

leven na
niertransplantatie

LCIS

leeftijd en geslacht

laatste ontwikkelingen

LDL onderzoek

leeftijd hartinfarct

laboratorium onderzoek

leefomgeving

leeftijd, geslacht

Lage bloeddruk door
plaspillen

LEEFREGELS

leeftijdsadviezen

leefregels

Leeftijdsgrenzen

leefregels

leeftijdsgroep

leefregels

Leefwijze

Leefregels

Leefwijze

land
land nl.
Lange termijn gevolgen
van permanente Pacing

Leukemie studie
Leven met ... (... = naam
kwaal)

leeftijd

laatste gegevens
landelijk longonderzoek

Leukemie

leeftijd

Latijnse en Engelse naam
van de
ziekte/aandoening

L.U.M.C . Leiden

Leukemie

leeftijd

leven na of met de
aandoening
Levensduur
levenspartner
Levensverwachting
levensverwachting
Levensverwachting
levensverwachting
borstkanker
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Levensverwachting en
risico's als je de
aandoening hebt

Limfe klier kanker

Longaandoening

Longemfyseem

longherstel

link vragen aan arts

Longaandoeningen

longen

longkanker

lever

Linker bundeltakblok

longaandoeningen

longen

Longkanker

Lever

lipoedeem

Longaanval

Longen

longkanker

lever

Litaratuur

Longaderisolatie

Longen

Longmedicatie

Lever- galandoeningen

literatuur

Longarts

longen

longmedicatie/remedies

LEVERAANDOENINGEN

Literatuur, publicaties

Longarts

longen

longonderzoek

leveraandoeningen

literatuuronderzoek

longen

Longonderzoek

leverfunctie

locatie

Longartsen die
COPD/ABPA behandelen
en resultaat

longen

longonderzoek

Levertransplantatie

locatie

Longblaasjes

Longen

longonderzoek

Leverziekte

locatie

longembolie

longen

longonderzoek

Leverziekten

locatie

Longembolie

Longen, luchtwegen

Longonderzoek

levodopa

Locatie

longembolie

longfibrose

longonderzoek

lichaamsdeel

locatie onderzoek

Longembolie

Longfonds

longonderzoek

lichaamsonderdeel met
symptoom

Locatie secundaire
tumoren

Longembolie carcinoom

Longfonds

longonderzoeken

longfonds

longonsteking

lichamelijke klacht

locaties waar
behandeling mogelijk is

Longembolie, astma,
gevolgen voor het hart

longfonds

Longontsteking

Longfonds

Longpoli Drenthe

Longfonds

Longpoli Emmen

Longziekte onderzoek
naar

longfonds

longproblemen

Longziekten

Longfonds

Longproblemen

longziekten

Longfunctie

longproblemen

Longziekten

lichamelijke klachten na
stoppen met roken
Lichen sclerose
liesbreuk
Lifestyle na
transplantatie

lokaties waar specialisme
veel gebruikt wordt

longemfyseem
Longemfyseem

Long

longemfyseem

long kanker onderzoek

longemfyseem

Long medicatie

longemfyseem

Longresearch
Catharinaziekenhuis
Longsfonds
longtransplantatie
longtransplantatie
Longventiel
longventiel
longverpleegkundige
Longwijzer
longziekte
Longziekte
Longziekte
longziekte
longziekte
longziekte
longziekte
longziekte
Longziekte COPD
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longziekten
Longziekten
longziekten
Longziekten
longziekten
longziekten
longziekten
Longziekten
longziektes
longziektes
Longziektes
Lonkanker
looptijd van het
onderzoek
Lopend / afgerond
onderzoek
Lopend medischwetenschappelijk
onderzoek naar....
lopend onderzoek
Lopend onderzoek
Lopend onderzoek astma
Lopend onderzoek
lymfklierkanker

lopende medische
wetenschappelijke
onderzoeken

Lym ve

lopende onderzoeken

Lymfangioleiomyomatos
e

lopende onderzoeken

Lyme

Maatregelen. /
behandeling.
Maculadegeneratie
mag

ME

medicatie

MEANDER Amersfoort

medicatie

MEC

medicatie

mede patienten

medicatie

medical

medicatie

Medical kidney rapport

Medicatie

Medical resurch heart
desease

Medicatie

lymfe

magnesium

Lymfklierkanker

manisch depressief
marfansyndroom

lotgenoten

lymfocytaire interstitiele
pneumonie

lotgenoten

M.E.

martiniziekenhuis
groningen

Lotgenoten zien te
vinden

Maag

Mastocytose

maag

Maxima medisch
centrum

Medicatie

mayo ziekenhuis

Medicatie

MBD

Medicatie

lotgenoten
Lotgenoten

luchtwegen
Luchtwegen

maag/slokdarm

medical science
Medicamenteuze

Lumc

maag-darm -lever en
exeem

lumc

maag-darmen

mcd

medicatie

LUMC

maag-darmklachten

Mcd

medicatie

MCH

medicatie

Mcl

Medicatie

mdeisch onderzoek
ziekenhuis

medicatie

LUMC
Lumc
Lumc
LUMC
Lumc
LUMC
LV lead

Maag-darm-lever
MaagLeverDarmstichting
maagverkleining
Maasstad Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam.

mdisch wetenschappelijk
onderzoek dichtsbijzijnde
ziekenhuis.

maasstadziekenhuis

MDS

medicatie
Medicatie
medicatie
medicatie

medicatie
medicatie
Medicatie
medicatie
medicatie
medicatie
Medicatie
Medicatie
Medicatie
medicatie
Medicatie
medicatie
Medicatie
medicatie
medicatie
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medicatie

medicatie object

medici

medicatie

Medici/Wetenschappers

medicatie

medicatie om
aandoening te
"tackelen".

medicatie

Medicatie onderzoek

medicijen gebruik

Medicatie

medicatie t.a.v. de
aandoening

Medicijn

Medicatie
Medicatie
Medicatie
medicatie
medicatie (standaard)
Medicatie .

medicatie tegen
pseudomonas
medicatie voor
medicatie voor bepaalde
aandoening
Medicatie voor
COPD/ABPA

medicatie astma
Medicatie bij aandoening
medicatie diabetes
medicatie donornier
medicatie epilepsie
medicatie gebruik
Medicatie keuze bij de
aandoening
medicatie na stoppen
met roken.
medicatie na tien jaar
transplantatie

medicijen

Medicijn
Medicijn

Medicijn tegen groei
cystenieren
Medicijn thans (nog) niet
in gebruik

medicatie voor...(naam
aandoening)
medicatie voor....naam
aandoening
Medicatie wachtend op
goedkeuring
Medicatie?
Medicatienaam
Medicatienaam
Medicatieoperatie

medicijnen
medicijnen

Medicijn thans in gebruik
(dus bekend):
Tocilizumab, prednison,
MTX

Medicijnen

Medicijn voorschrift en
bijwerkingen

Medicijn

medicijnen ritmestoornis

Medicijnen

Medicijnen testen

Medicijnen

Medicijnen voor de
aandoening

medicijnen
medicijnen

medicijn

medicijnen ja of nee

Medicijnen tegen
botontkalking

Medicijnen

medicijn

medicijnen gebruik bv
crestor

medicijnen

medicijnbijwerkingen
medicijnen

medicijnen voor deze
aandoening

Medicijnen

medicijnen voor
hartritmestoornissen

medicijnen

medicijnen voor het hart

medicijnen

medicijngebruik

Medicijnen

Medicijngeruik

Medicijn dat ik ervoor
krijg

medicijnen en hun
werking

medicijnnaam

medicijnen
medicijnen

Medicijnen aandoening

medicijnnaam +
onderzoek

Medicijn gebruik

medicijnen

Medicijnen bijwerkingen

Medicijnonderzoek

Medicijn gebruik

medicijnen

medicijnen die ik gebruik

Medicijnstudie

Medicijn of ziekte waar
onderzoek gedaan wordt

medicijnen

medicijnen die zijn
voorgeschreven

medicijnstudie
[aandoening]

medicijnen fh

medisch

Medicijnen
medicijn
medicijnen
medicijn

Medicatie voor deze
aandoening

medicijnen

medicijnen
medicijn
medicijnen
medicijn
Medicijnen
Medicijn

Medicijn onderzoek

Medicijnen
Medicijnen

medisch
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medisch

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

MEdisch centrum voor
CVS/ME

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

Medisch onderzoek

medisch onderzoek
aandoening

medisch ethische
commissies lokaal en
landelijk
medisch experiment
Medisch hart onderzoek
Medisch naam of Latijnse
naam aandoening
medisch objectiveerbaar
medisch onder zoek naar
....

medisch onderzoek
Medisch Onderzoek
Medisch onderzoek
medisch onderzoek
Medisch onderzoek
medisch onderzoek
medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

Medisch onderzoek

medisch onderzoek

medisch onderzoek

Medisch onderzoek
dementie
Medisch onderzoek
diagnose
Medisch onderzoek hart
ziekten
medisch onderzoek naar
.....
medisch onderzoek naar
.........
Medisch onderzoek
nierfunctie
medisch onderzoek
proefpersonen
medisch onderzoek
ziekenhuis
medisch onderzoeken
medisch specialisme
medisch team
Medisch team

Medisch
verantwoordelijke
medisch
wetenschappelijk
medisch
wetenschappelijk astma
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

30/61

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

onderzoek
Microvasculaire
coronaire dysfunctie

medische onderzoeken

medische wetenschap

medische onderzoeken

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

medisch
wetenschappelijk
onderzoek op hartgebied

Medische onderzoeken +
ziektebeeld(naam)

Medische
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek: algemeen

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek + aandoening

medisch
wetenschappelijk
onderzoek;

medisch
wetenschappelijk
onderzoek colitus
ulcerosa

medisch
wetenschappelijke
onderzoeken

Medisch
wetenschappelijk
onderzoek copd
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek hartinfarct
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek Hartziekten
Medisch
wetenschappelijk
onderzoek met
vermelding aandoening

medisch
wetenschappelijkonderz
oek van de aandoening
medisch
wetenschappenlijk
onderzoek
medische beschrijving
medische experimentele
behandeling
medische geschiedenis
medische mogelijkheden
hart-envaatziekten

medische onderzoeken
ten bate voor de
wetenschap
Medische onderzoeken
voor wetenschap

medische
wetenschappen

medische proefpersonen

medischwetenschappelijk

medische publicaties +
naam ziekte/aandoening

medischwetenschappelijk

medische studies

medischwetenschappelijk

medische studies LUMC
Medische term een
aandoening
Medische testen
Medische testen
medische testen
medische tijdschriften
Medische tijdschriften,
medical journals
(hopelijk zijn de nieuwste
onderzoeken te
downloaden)

Medische onderzoeken
Medisch
wetenschappelijk

medische
wetenschappelijk
onderzoek

Medische universiteiten

medischwetenschappelijk
medischwetenschappelijk
medischwetenschappelijk
medischwetenschappelijk + naam
van een ziekenhuis
medischwetenschappelijk
limburg

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

Medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek
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medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek diabet

medischwetenschappelijk
onderzoek kanker

meer specifieke naam
van een aandoening, bv
fibromyalgie

Melanoomkanker

Mijn klachten

melatonine

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek en pilots

Meerdere site zoeken
onder de naam van de
aandoening

medischwetenschappelijk
onderzoek

medischwetenschappelijk
onderzoek en
universiteiten

medischwetenschappelijk
onderzoek kanker
familiair

meniere

mijn locatie + ...
kilometer

medischwetenschappelijk
onderzoek
medischwetenschappelijk
onderzoek
medischwetenschappelijk
onderzoek
medischwetenschappelijk
onderzoek
medischwetenschappelijk
onderzoek [aandoening]
medischwetenschappelijk
onderzoek darmziekten
medischwetenschappelijk
onderzoek depressie

medischwetenschappelijk
onderzoek en
ziektekostenverzekeraar
medischwetenschappelijk
onderzoek familiaire
blindheid op latere
leeftijd
medischwetenschappelijk
onderzoek
gewrichtsslijtage alle
gewrichten
medischwetenschappelijk
onderzoek guillain barré
medischwetenschappelijk
onderzoek hoge
bloeddruk

medischwetenschappelijk
onderzoek naar gastric
bypass complicaties
medischwetenschappelijk
onderzoek nieren
medischwetenschappelijk
onderzoek rotterdam
medischwetenschappelijk
onderzoeken (googlen)

Meerwaarde
behandeling?
Meestal is de aandoening
gekoppeld aan een
ziekenhuis die resultaat
en informatie geeft
meewerkend artsen
MELAGNOOM
Melanoom
Melanoom
Melanoom
melanoom

medischwetenschappelijkonderzoek ernstige
ziektes
Meedoen
meedoen aan medisch
onderzoek
Meer duidelijkheid zou
prettig zijn
meer energie krijgen

melanoom
melanoom
Melanoom
melanoom centra
Melanoom fase 3
Melanoom stadium 4
Melanoomkanker

Menière

mijn patientenvereniging
DVN

mensen die het
onderzoek doen

Misselijkheid

merk voorgeschreven
medicijn
mesangio capilaire
glomerulonefritis
Mesh termen uit
Pubmed
Metabolisme
Metastase
metastasen
metastasen
Metc
Metdisch
werenschappeljjk
onderzoek
proefpersonen
middenrif
mijn aandoening
Mijn aandoening
mijn huisarts bv

mitraalkep
MKA UMCG Groningen
mobiliteit
MOEDERVLEK
Moeilijk behandelbaar
Moeilijk behandelbaar
astma wetenschappelijk
onderzoek
moet je opgenomen
worden of niet en kan je
dagelijkse dingen blijven
doen
Mogelijk patiënten
ervaringen.
Mogelijk resultaat
mogelijk resultaat van
het medicijngebruik
Mogelijke andere
benadering bijvoorbeeld
oorzaken of gevolgen van
allergie
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mogelijke behandeling

mogelijkheden

Multipel Myeloom

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Mogelijke behandeling

mogelijkheden

Multipele Sclerose

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

mogelijke behandeling

Mogelijkheden

Multiple Myeloom

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

mogelijke behandeling
bij die aandoening

Mogelijkheden medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Multiple Sclerose

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

multiple sclerose

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

mogelijkheden van
herstel

multiple slcerose

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

myasthenia gravis

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

mza

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

nvt

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

mogelijke behandelingen
Mogelijke behandelingen
melanoom
mogelijke bijwerkingen
mogelijke bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen
bij...
Mogelijke duur van de
behandeling
mogelijke herstel
Mogelijke lange termijn
verwachting

mogelijkheid tot stoppen
tijdens de behandeling/
risico behandeling af te
wijzen

naam

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

mortaliteit/ overlevings
kansen

naam

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

MPD

naam

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

mrcc

naam

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

MRI

naam

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

MS

Naam (academisch)
ziekenshuis plus
aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam (namen) van de
onderzoekers

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam Aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

MS

mogelijke levensduur

MS

Mogelijke
patientenverenigingen

MS

Mogelijke verbanden
met reeds bekende
problemen
mogelijkheden

MSS CRC clinical trials
mulas spierziekte!
multidisciplinaire
methoden

Naam aan doening
Naam aandoeing
naam aandoening
naam aandoening
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Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening
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naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening

naam aandoening

Naam aandoening

naam aandoening
Naam aandoening
naam aandoening
Naam aandoening
naam aandoening
Naam aandoening
naam aandoening
Naam aandoening
naam aandoening

Naam aandoening
Naam aandoening
Naam aandoening
naam aandoening (eerst
in het Nederlands,
daarna in het Engels.
Geldt ook voor de
volgende zoektermen)
naam aandoening /
ziekte
naam aandoening + het
woord 'onderzoek'

Naam aandoening
naam aandoening-

naam aandoening +
onderzoek

naam aandoening +
wetenschappelijk
onderzoek
Naam aandoening +
wetenschappelijk
onderzoek of studie
Naam aandoening
blaaskanker
Naam aandoening bv
boezemdefibrilatie

Naam aandoening in
Nederlands
naam aandoening in
Nederlands
Naam aandoening in
vreemde talen
Naam aandoening indien
bekent
Naam aandoening indien
bij mij bekend

naam
aandoening+alternatieve
behandelmethode

Naam
behandeling/onderzoek
naam behandelwijze

naam
aandoening+behandelme
thode

naam
belangenvereniging

naam
aandoening+diagnose

Naam betrokken arts
(indien bekend)

Naam aanduiding

naam contactperasoon.

Naam afwijking

naam eigen aandoening

Naam aandoening en
onderzoek

naam aandoening latijn

Naam arts

naam eigen aandoening

naam aandoening en
orgaan

Naam aandoening maar
dan buiten NL

Naam arts

naam en plaats
ziekenhuis

Naam aandoening en
patientenvereniging

naam aandoening
Nederlands

Naam aandoening icm
wetenschappelijk
onderzoek

naam aandoening
nederlands

Naam arts
Naam arts
naam arts
naam arts (soms, mits
bekend)

naam aandoening in
Engels

naam aandoening of
minder specifiek
onderzoek longziekten

Naam aandoening in
engels of Duits

Naam aandoening
toevoeging wetenschap

naam aandoening in
Engels, Frans en Duits

naam aandoening x

Naam behandeling

Naam aandoening,

naam behandeling of
aandoening

naam aandoening in het
Engels (pubmed..e.d.)

naam aandoening, mn
medische term
Naam aandoening.

Naam arts.
naam artsen
naam behandelaar(s)

Naam behandeling,
onderzoek

Naam geneesmiddel
naam geneesmiddel
naam hoofdonderzoeker
Naam
instelling/ziekenhuis
alsook naam
onderzoekers
Naam kliniek
Naam medicament
Naam medicatie
naam medicatie
Naam medicatie
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Naam Medicatie dat al
gebruikt wordt.
Naam medicaties.
naam medicijn
Naam medicijn
naam medicijn
Naam medicijn
Naam medicijn
naam medicijn
naam medicijn
naam medicijn
naam medicijn
naam medicijn
Naam medicijn
naam medicijnen
naam medisch
specialisme
Naam onderzoej
naam onderzoek
naam onderzoek
Naam onderzoek
naam onderzoek
naam onderzoek

naam onderzoek
naam onderzoek
naam onderzoek

naam onderzoeker,
ziekenhuis
Naam onderzoekers

Naam
patiëntenvereniging +
onderzoek

naam van aandoening

naam van aandoening

naam van aandoening

Naam van aandoening

naam plus geneesmiddel

Naam van aandoening

naam van aandoening

Naam professor

Naam van aandoening

naam van aandoening of
ziekte.

naam onderzoek

Naam onderzoekers of
instituut

Naam onderzoek

naam onderzoekinstituut

naam soort aandoening

naam van aandoening

Naam onderzoeker

naam
onderzoeksinstituut

Naam specialisme bv
interne/ cardiologie/
neurologie en.

Naam van aandoening

naam onderzoeker
naam onderzoeker
naam onderzoeker

naam
onderzoeksinstituut/univ
ersiteit

naam onderzoeker

naam
onderzoeksinstituut/ziek
enhuis

naam onderzoeker

naam onderzoeksproject

naam onderzoeker

naam onderzoeker

naam patiënten
vereniging betrekking
hebbend op de
ziekte/aandoening

naam onderzoeker (als ik
die weet)

naam
patientenvereniging

naam onderzoeker
(team) via Google

naam
patientenvereniging

naam onderzoeker +
instituut

naam
patiëntenvereniging

naam onderzoeker
indien bekend

naam
patiëntenvereniging
(voor meer info)

naam onderzoeker

naam onderzoeker

naam specialist
naam specialist
naam specialist
Naam specialist
Naam studiegroep
naam term
Naam type kankersoort
Naam
Universiteitsziekenhuis
Naam v.het. ziektebeeld
/ aandoening

naam van aandoening!

naam van aandoening

naam van artsen die
onderzoeken doen

Naam van aandoening

naam van de aandiening

Naam van aandoening

Naam van de aandoenig

Naam van aandoening

naam van de aandoening

Naam van aandoening

naam van de aandoening

Naam van aandoening

Naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

Naam van aandoening

naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

Naam van aandoening

Naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

naam van aandoening

naam van de aandoening

Naam van aandoening

Naam van de aandoening

naam van aandoening

Naam van de aandoening

naam vam aandoening
Naam van aandoening
naam van aandoening
Naam van aandoening
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naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

patïentenvereniging of
b.v. Nierstichting

Naam van de
behandeling (incl
medicatie)

naam van de aandoening
+ trefwoord.

naam van de
financierders

naam van de aandoening
bijvoorbeeld diabetes

Naam van de
oinderzoeker

Naam van de aandoening
en of er een onderzoek
naar gedaan wordt

naam van de
onderzoeksinstantie

Naam van de aandoening
en wat er verder over
bekend is
Naam van de
aandoening.
Naam van de
aandoening.
naam van de
aandoening/ziekte
naam van de
aandoeninng

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoenng

Naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aanoeding

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening
+ trefwoord +
patiëntervaringen

naam van de aandoening

naam van de aandoening

naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

Naam van de aandoening

naam van de aandoening
+ trefwoord gekoppeld
aan UMC,

Naam van de allereerste
onderzoeker en/of het
eerste onderzoek
Naam van de
behandeling

naam van de organisatie
achter het onderzoek
naam van de
patientenvereniging
naam van de verenging
voor de aandoening
naam van de ziekte
Naam van de ziekte
Naam van de ziekte
naam van de ziekte
Naam van de ziekte
Naam van de ziekte
naam van
dekaandoening
naam van een
aandoening

Naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
Naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
naam van een
aandoening
Naam van een
aandoening.
Naam van een arts
naam van een arts of een
ziekenhuis betrokken bij
het onderzoek
Naam van een
geneesmiddel
naam van een nieuw
verstrekt medicijn
naam van een
onderzoeker
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naam van een ziekenhuis

naam van medicijn

naam van een ziekenhuis

naam van mijn
aandoening = MCD

Naam van een ziekenhuis
naam van een ziekte of
aandoening
Naam van eigen
ziekenhuis
naam van het betrokken
orgaan
Naam van het medicijn
Naam van het medicijn
bvb dat wordt getest
naam van het onderzoek
naam van het onderzoek
Naam van het onderzoek
naam van het onderzoek
of de aandoening
naam van het
onderzoekscentrum
naam van het ziekenhuis
naam van het ziekenhuis
Naam van medicijn
naam van medicijn
naam van medicijn

naam wetenschappelijk
instituut

naam ziekenhuis
naam ziekenhuis

naam wetenschappelijk
onderzoek

naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam van onderzoek

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam van onderzoek

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam van onderzoek

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

Naam van onderzoek

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

Naam van ziekenhuis
met werkzame
specialisten

Naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam van ziekenhuis
waar onderzoek wordt
uitgevoerd

naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

Naam ziekenhuis

naam ziekenhuis

naam van mijn
aandoeningen

Naam van ziekenhuis

Naam van ziekte
naam van ziekte
Naam van ziekte of
aandoening + term
'wetenschappelijk
onderzoek'
Naam van ziekte.

naam ziekenhuis
naam ziekenhuis
Naam ziekenhuis

Naam van ziekte.

naam ziekenhuis

naam van ziektebeeld

naam ziekenhuis
naam ziekenhuis

naam ziekenhuis (of
academisch zhs.)
Naam ziekenhuis
medisch
wetenschappelijk
onderzoek
naam ziekenhuis plus
aandoening

Naam ziekenhuis, in mijn
geval AMC

myotone dystrofie
spierziekte vereniging)

Naam ziekenhuis.

naam ziekte in Engels

naam
ziekenhuis/ziekehuizen

naam ziekte in
Nederlands

Naam ziekenuis of
arts/ondezoeker

Naam ziekte of
aandoening

Naam ziekte

naam ziekte of
aandoening

Naam ziekte
Naam ziekte
Naam ziekte
naam ziekte
naam ziekte
naam ziekte
naam ziekte
Naam ziekte

Naam ziekte of kwaal
naam ziektebeeld +
afgeronde onderzoeken
naam ziektebeeld +
lopende onderzoeken
Naam ziektebeeld +
wetenschappelijk
onderzoek
Naam ziektebeeld en
onderzoekplaatsen

naam ziekte
Naam zorgverzekeraar.
Naam ziekte
Naam.aandoening
naam ziekte
Naam/adres ziekenhuis
naam ziekte
naam ziekte
naam ziekte beeld +
vereniging (voorbeeld:

naam/namen
onderzoekers
naamprothese
naamziekenhuis
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naar aanleiding van links
in het eerste resultaat
Naar de mogelijke
resultaten
nadere informatie en
opgave
NAH
nam ziekte/aandoening
Namen onderzoekers
Namen van (bekende)
onderzoekers,
literatuurverwijzingen en
reviews/commentaren
Namen van belangrijke
onderzoekers
namen van de diverse
medicijnen die ik al
gebruik
namen van hartziekten
Namen van onderzoekers
Namen van ziekenhuizen
narcose
Natriumkanaalremmer
nature

Nazorg / consequenties.

neuromodulatie

nierfalen

nierstichting/wetenschap
pelijk onderzoek

niet kunnen transpireren
of juist teveel

Nazorg ablatie

Neuropathie

Nierfalen

Nederland

neuropathie

Nierfalen

niertransplantatie

niet operabele stenoses

Nederland

neuropathie

Nierfalen

niertransplantatie
Niertransplantatie

niets meer willen doen
terwijl ik altijd over actief
was

nederland / netherlands

neuropathie

nierfalen

nederland beschikbaar

neuropathie

Nierfunctie

niertransplantatie

Nieuw

nederlandstalig

Neuropathie

Nierfunctie verbetering

Niertransplantatie

nieuw

nederlandstalig

Neuropathie

Nierfuncties

niertransplantatie
(behandeling)

Nieuw longmedicijn

nefrologie

new development

Nierfuntie

niertransplatatie

Nieuw medicijn testen +
astma

nefrologie

Nier falen

nierinsufficientie

Nierziekte

nieuw onderzoek naar....

Nefrotisch syndroom

Nier transplantatie

nierinsufficiëntie

nierziekte

Nieuwe behandeling

Nefrotisch syndroom.

Nier ziekte

Nierziekte

nefrotischsyndroom

Nier ziekten

Nierinsufficiëntie,
transplantatie, dyalise

nieuwe behandeling
longziekten

nerfus frenicus

Nieraandoening

netvliesloslating

nierdialyse

Neuralgie
neuriologie i.v.m.
dementei
neuro pathie
Neurochirurgie UMCG
Groningen en of
RadboudUMC Nijmegen

navraag bij specialist
Neurologisch onderzoek
naweeën

Nieren
nieren
nieren
Nieren
nieren
nierfalen
nierfalen

Nierkanker
Nieronderziek
Nieronderzoek
Nierpatiënten vereniging
nierproblemen
Nierstichting
Nierstichting
Nierstichting
Nierstichting

nierziekten
nierziekten complicaties
Nierziekten kijken
nierziekteonderzoek
nierziektes
Niet Aangeboren
Hersenletsel
Niet bepaald
'patientvriendelijk' deze
manier van enquete
voeren.

nieuwe behandelingen
(naam aandoening)
Nieuwe behandelingen.
nieuwe
behandelmethode
longziekten
Nieuwe
behandelmethoden
aneurysma's
Nieuwe geneesmiddelen
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Nieuwe inzichten hart en
vaatziekten
nieuwe longen
nieuwe medicatie
nieuwe medicatie
nieuwe medicatie Astma
en Chronische
bronchitus.
nieuwe medicatie bij.......
Nieuwe medicatie copd
nieuwe medicatie FH
nieuwe medicatie
luchtverwijders (met zo
min mogelijk bij
werkingen)
nieuwe medicatie ms
nieuwe medicijnen

nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
nieuwe ontwikkelingen
nieuwe ontwikkelingen
in de behandeling van
nieuwe ontwikkelingen
in het specialisme
nieuwe ontwikkleingen

ogen/oren

onderzoek

Olvg

onder google: medischwetenschappelijk
onderzoek

Omderzoek maar naam
ziekte

Onder welke
verantwoording.

onderzoek

nut
nvt

omgaan met astma

onderdeel v/d ziekte

nvt

Omgaan met hartritme
stoornis

Onderhouds dosis
blaasinfecties

omgeving Utrecht

onderrug

Omleidingen

ondersteuning

omschrijving

Onderwerp

omschrijving
(ziekte)beeld

Onderwerp

NPCF
nusinersen

nvt
nvt

nieuwe therapie
nieuwe therapieen

obesitas

Nieuws (naam
aandoening)

obesitas

Omschrijving klacht

obesitas

Omschrijving klachten

obesitas

omschrijving
onderzoek/aandoening

nieuws uit
gezondheidszorg

Nieuwste methode
ablatie

Nieuwe ontwikkeling
borstkanker

Onderzoek

nvt

nieuwe methode

nieuwe onderzoeken FH

Oncologie

nvt

Nieuwsgierig

nieuwe onderz ook eken
m.b.t. .......

ogen

Nieuwe techniek of
ontwikkeling

Nieuwe medicijnen tegen
nefr syndr

nieuwe mogelijkheden

normen bloedverdunners
bij mld scopieen

Nijmegen, dr
Timmermans
nodige behandeling
Noonan syndroom
noord-west ziekenhuis

of de medicijnen elkaar
versterken of
tegenwerken

Onderziek naar.....
onderzoek
onderzoek
Onderzoek

omstandigheden

Onderzoek

on going

onderzoek

Onbehandelbaar astma
experimentele
behandeling

onderzoek

of ziektebeeld

Onco uro

onderzoek

officiële naam van
aandoening

Oncologie

Onderzoek

of het ziekenhuis een
naam heeft in
fundamenteel/research
onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek
onderzoek
Onderzoek
onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
onderzoek
Onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
Onderzoek
onderzoek
onderzoek
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onderzoek

Onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

'onderzoek'

Onderzoek

Onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek

Onderzoek

onderzoek (inc.
aandoening)
Onderzoek (naam
aandoening)
Onderzoek *naam
medicijn*
Onderzoek
......aandoening

onderzoek blaaskanker
onderzoek cf
Onderzoek combinatie
Astma en slaap-apneu.

onderzoek hoog
cholesterol
onderzoek in buitenland
onderzoek kanker

Onderzoek COPD

Onderzoek longziekte

onderzoek COPD

Onderzoek medicatie bij
longemfyseem

Onderzoek naar
medicatie, gevolgd door
naam aandoening
onderzoek naar naam
aandoening
onderzoek naar naam
van aandoening
Onderzoek naar
prikkelbare darm
syndroom

onderzoek + ziektenaam

Onderzoek dat wordt
gedaan

Onderzoek aandoening

Onderzoek deelname

onderzoek aandoening

onderzoek diabetes

Onderzoek aandoening x

Onderzoek diabetes

onderzoek medisch
proefpersonen

Onderzoek ANCA
gerelateerde
aandoeningen

Onderzoek en dan
vehandelihg

onderzoek naar ...
(ziektebeeld)

onderzoek epilepsie

onderzoek naar
..........(mijn aandoening)

onderzoek naar voeding

onderzoek naar ...........

Onderzoek naar
Ziekenhuizen

Onderzoek auto immuun
aandoeningen
onderzoek bariatrische
chirurgie
onderzoek behandeling
(naam)
Onderzoek behandeling
aandoening
onderzoek behandeling
angina pectoris
onderzoek bij
constitutioneel eczeem

Onderzoek GPAWegener
onderzoek hart
onderzoek hart en
vaatziekte
onderzoek hart en
vaatziekten
onderzoek hartafwijking
Onderzoek hartklachten
bij vrouwen

Onderzoek medicijnen
onderzoek medicijnen
bloeddrukverlaging

onderzoek naar b.v.
genezing van ms
Onderzoek naar
combinatie medicatie
Onderzoek naar deze
aandoening

onderzoek naar
reumatoïde artritis
onderzoek naar
sarcoidose
Onderzoek naar
vermoeidheid na kanker

Onderzoek naar
ziektebeeld
Onderzoek naar, gevolgd
door naam aandoening
onderzoek naar..(naam
aandoening)

onderzoek naar genezing
prostaat aandoeningen

Onderzoek naar....

onderzoek naar kanker

onderzoek naar.... (naam
aandoening)

41/61

Onderzoek naar......

onderzoek+ziekte

Onderzoek nefrologie

onderzoeken

Onderzoeken
vaataandoeningen

Onderzoek nephrologie

onderzoeken

onderzoeken+naam
aandoening

Onderzoek neuropathie

Onderzoeken

Onderzoeker

Onderzoek Nierziekten

onderzoeken

Onderzoek nieuwe
medicijnen
transplantatie

onderzoeken

Onderzoek oorzaken AVblok

Onderzoeken cardiologie

onderzoeken algemeen.

onderzoek PCD

Onderzoeken
hartaandoeningen

onderzoek ROW

Onderzoeken hartfalen

Onderzoek
stamceltransplantatie

onderzoeken in UMCG

onderzoek verlaging
cholesterol
onderzoek vervanging
hartklep

onderzoeken ivm
bijvoorbeeld hartfalen
Onderzoeken m.b.t.
Aandoening

onderzoeker
onderzoeker
onderzoeker
Onderzoeker(s)
onderzoeker(s)
Onderzoekers
onderzoekmethodes
onderzoeks naam
Onderzoeks term
onderzoeks ziekenhuizen
Onderzoeksartsen

onderzoek waar

onderzoeken naar hart
en vaatziektes

Onderzoeksgebied

onderzoek ziekenhuis

onderzoeken naar reuma

Onderzoeksgegevens
voor aandoening

onderzoek ziekte van ...

onderzoeken naar......

onderzoek, research

Onderzoeken
naar............

onderzoek.....
onderzoek/research

Onderzoeken type
kanker

Onderzoeksinstelling
onderzoeksinstitut
Onderzoeksinstituut
onderzoeksinstituut

onderzoeksinstituut
Onderzoeksleider
Onderzoekslocatie
onderzoeksorganisatie,
zoals KWF, NHS
Onderzoeksproject
Onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten
betreffende aandoening
tot nu toe
onderzoeksresultaten
borstkanker
onderzoeksresultaten
mbt de aandoening >
publicaties
Online medische
vakbladen

Onregelmatig verlies
gehoor

ontwikkelingen op
gebied van

onregelmatige hartslag

ontwikkelingen
stamcelonderzoek

ontstaan van infarct
ontstaan van ziekte van
Crohn

Oog kanker

ONTSTEKING

Oogheelkunde
Oogziekenhuis
Rotterdam

ontwikkeling

Oogmelanoom

Ontwikkeling
behandeling copd

Oogmelanoomlanler

ontwikkeling
kankeronderzoek

Ook in buitenland, waar?
oorzaak

Ontwikkeling medicatie

oorzaak

ontwikkeling op
onderzoek

oorzaak

ontwikkeling van een
nieuw medicijn
ontwikkeling van nieuwe
toestellen
Ontwikkelingen +
aandoening
ontwikkelingen mbt .....
aandoening
Ontwikkelingen
Onderzoek slaapcentrum Martinieziekenhuis Groningen.

oorzaak
Oorzaak aandoening
Oorzaak aandoening
Oorzaak aneurysma
oorzaak urinezuur
gehalte
oorzaken
oorzaken
oorzaken
oorzaken
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oorzaken aandoenig
oorzaken hartinfarct
oorzaken van de
aandoening
oorzaken van de
aandoening
Op aandoening
Op aandoening .
Op aanraden arts
Op basis van de
resultaten verder zoeken
op Internet (verwijzingen
bezochte sites,
trefwoorden)
op behandel methodes
verschillende
ziekenhuizen zowel
nationaal als
internationaal
op de aandoening
op de site van UMC
ziekenhuizen
Op die ziekte
gespecialiseerde
artsen/specialisten
Op die ziekte
gespecialiseerde
ziekenhuizen

Op dit moment
gordelroos
op dit moment heb ik
geen behoefte

op ziekenhuis indien
bekend waar onderzoek
wordt gehouden

oppervlakkig
blasscarcinoom
Opthalmologie

Orthopedie

overlevings kans

Orthopeed Zwolle

overlevings kansen

osteoporose

Overlijden kind

open hart operatie

Opzet en doel van het
onderzoek

Osthoporrose

open vraag

Opzet van het onderzoek

op gestelde
(vermoedelijke) diagnose

Otitis media bij zeer
jonge kinderen

Overwegingen voor
deelname

open vraag

orgaan

op het onderwerp

open vraag

Orgaan

Op internet zoek ik niet
naar medische
problemen.

open vraag

Orgaan

openbaarheid verloop
onderzoeken en
resultaten ervan

Orgaan dat het meest
betrokken is bij de
aandoening

openvraag

orgaan of plaats in het
lichaam

op- en aanmerkingen van
anderen (cliënten)

Op mezelf toepasbaar of
binnen kennissenkring
op naam
op naam aandoening
op naam van compicaties
Op naam van de klacht
op naam van medicatie
op onderwerp you tube
bijvoorbeeld werking
stembanden
op resultaten van
behandeling
op universiteit

Opdrachtgevers

operatie
Operatie bij kanker
oplossing
Oplossing
oplossing van medische
ondersteuning
Oplossingen

orgaan waarin de
aandoening zich
manifesteert

ouderdom

P.T.S.S.

ouderdoms kwalen

pacemaker

Ouderdomssuiker

Pacemaker

Ovariumcarcinoom

Pacemaker

Ovariumkanker

Pacemaker en de
vervanging daarvan na
langere tijd.

over mijn
hartaandoeningen
Over neurologisch
onderzoek

Pancreas
pancreas

overgang

paniek

overgewicht

paniekaanval

Overgewicht

Paniekaanval

overgewicht risico

Pantserhart

Orphanet code

overige behandelingen
voor deze aandoening

Orthomoleculair

overige onderzoeken

orthopedie

Overleving

Paramedische
activiteiten inzake de
ziekte RA: Fysio,
beweging, manueel, dry
needling etc

orgaannaam (bv longen,
hersenen enz)
Organen of weefsel waar
de ziekte mee te maken
heeft, b.v. enac, CFTR,
zenuw, enz.

oplossingen
oplossingen hart falen
opnaam van d
aandoening

OZG

Parastomale breuk
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parkinson

patienten vereniging

patientenvereniging

Peer reviews

Pijn

Parkinson

patienten vereniging

patiëntenvereniging

per ziekenhuis

pijn op middenrif

parkinson

Patiënten vereniging

patiëntenvereniging

pijnbestrijding

parkinson

Patiënten verenigingen
aandoening

patiëntenvereniging

percentage dat er aan
overlijdt

Parkinson
Parkinson
Parkinson
parkinson
Parodontitis
pat vereniging v d
aandoening

Patientenforum
Patientenorganisatie
patientenorganisatie
patientenorganisatie
Patientenorganisatie
patiëntenorganisatie

patie"ntenvereniging

patiëntenorganisaties

patienten gevraagt voor
onderzoek

patientenvereniging

Patiënten gezocht
Patiënten gezocht met ...
Patiënten gezocht voor
onderzoek
Patiënten onderzoek hart
academisch ziekenhuis
patienten organisaties
patienten vereniging
patienten vereniging

patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging
patientenvereniging

Patiëntenvereniging
patiëntenvereniging
Patiëntenvereniging
patiëntenvereniging
patiëntenvereniging

Perifeer vaatlijden
Periode
Periode
Personalysed chemo
therapieën

Patientenvereniging onderzoeken

Personen bij wie
onderzoek naar
medicatie van
longemfyseem
plaartsvindt

patiëntenvereniging van
betreffende ziekte

personen die ermee zijn
geconfronteerd

Patientenvereniging
ziekte of aandoening

Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging
zoals bv. ziekte van
meniere.
Patientenverenigingen
patientenvereninging
patientervaringen
patsch
PDS

Pijnloos of narcose
pijnoorzaak
Pijnpoli
Pijnstilling
Pkd
plaats
Plaats

plaats waar onderzocht
wordt
plaatsen icd
plaatsnaam
plasbuisvernauwing
plasproblemen
platform van aandoening
PLN
podoloog
Poli-neuropathie

plaats

Polineuropathie UCCZ
Dekkerswald

plaats

polyartrose

plaats

Polyartrose

persoonlijke begeleiding

Plaats

polyneuropathie

persoonlijke vriend die
arts is

Plaats

polyposis

Plaats dicht bij huis

Positieve of negatieve
ervaringen met
medicijnen

persoonlijkheidsstoornis
persoonlijkheidsstoornis

plaats van behandeling
cq onderzoek

perspectief

plaats van deelname

Perspectieven in
combinatie met mijn
hoge leeftijd!

plaats van onderzoek

Pijn

plaats van onderzoek
plaats waar het plaats
vindt (ziekenhuis)

post polio syndrom
post traumatische
dystrofie
Postmortaal
Post-transplant
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Posttraumatische
dystrofie
Pouch
pouche en medicijnen
pps
predictief

Proefpersonen
proefpersonen
proefpersonen
proefpersonen
proefpersonen
proefpersonen

prednison
(medicijnnaam)

proefpersonen

Preventie

proefpersonen

Preventie
preventie hartenvaatziekten
Prijs

Proefbehandelingen
Proefonderzoek
longziekten

proefpersonen gezocht
proefpersonen gezocht

proefpersoon

prognose

prostaatcarcinoom

proefpersoon

Prognose

prostaatkanker

Proefpersoon

Prognose

prostaatkanker

Proefpersoon

Prognose diagnose

Prostaatkanker

proefpersoon

Prognose hartfalen

prostaatkanker

proefpersoon

Prognoses van
behandeingen

prostaatkanker

Proefpersonen medicatie

proefpersonen

Proefpersoon
aandoening x

proefpersonen medisch

Proefpersonen
Proefpersonen

proefpersonen
[aandoening]

proces

proefpersonen gezocht

prostaat kanker

proefpersonen

Prinzmetal

procenten

proefpersonen gezocht

prognose

proefpersoon

Proefpersonen

procedure van
behandeling

proefpersonen gezocht

proefpersoon

proefpersonen gezocht
voor medisch onderzoek

Prikkelbare darm
syndroom

probleem aandoening

wat hier over te vinden
is.

proefpersonen astam
allergie
Proefpersonen Astma
Proefpersonen astma
proefpersonen astma
proefpersonen copd
proefpersonen gevraagd
voor........nieuwsgierig

proefpersonen medisch
proefpersonen medisch
Proefpersonen medisch
onderzoek
proefpersonen medisch
onderzoek
proefpersonen nodig
voor onderzoek bij
reumatoïde artritis
proefpersonen voor
medicijnen kanker
proefpersonen
wetenschappelijk
Proefpersoon

Prograft, prednison,
cellcept

Prostaatkanker
prostaatkanker

project naam

prostaatkanker en een
wetenschappelijk artikel
zoeken

Proefpersoon onderzoek

promotie literatuur
diagnose

Prostaatkanker en
verschijningen

Proeven medische
behandelingen

Promotiepublicaties

prostaatproblemen

PROMs

prostatic cancer

prosstaat

proteïne C

Prostaat

protocol

Professoren

prostaat

PSA

prognose

prostaat

Prognose

prostaat

psa-waarde en een
wetenschappelijk artikele
zoeken

prognose

prostaat

Psc

prognose

prostaat aandoeningen

proefpersoon medisch
proefpersoon onderzoek

professor
Professor Bel en Christof
Majoor

progressie aandoening
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pseudomonas op
luchtwegen
Psioriasis
psoaris
psoriasis
psoriassis

pubmed

reacties

Reistijd

PubMed

reacties publicaties

Pulmonale hypertensie

reacties van lotgenoten

Relevante info over die
ziekte

pulmonale hypertensie

reakties patienten

relevante informatie
lezen

Pulmonale hypertensie

recente jaar waarin ik
zoek bv.. eierstokkanker
2017 trail

Relevante medische
literatuur

Pulmonale hypertensie

Psychische
aandoeningen

Pulserend gehoor

psychisch-fysiek

qualificatie / selectie
niveau deelnemers

psychologen +
fysiologische
aandoeningen
Psychologie Vd zieke
mens
psychose
Psychosomatiek
pub med.
publicaties
publicaties
publicaties
Publicaties

r.o.w.syndroom
RA
radboud
Radboud
Radboud Nijmegen
Radboud ziekenhuis
radboud ziekenhuis
Radboudumc Nefrologie
Radio Frequency
Ablation breast tumor
Ray Naud

Publicaties
"aandoening"

reactie longen geurtjes

Pubmed

reactie op andere
behandelwijze

recente medische
ontwikkelingen op thorax
recente publicaties mbt
...naam aandoening
Recente resultaten

remedie
remedies
Renal cell cancer
Rendu Osler Weber

research leiders
qulificatie / ervarinf

resultaat gebruikte
methode

resulaten van eerder
onderzoek

resultaat of prognose

Resultaat onderzoek
bepaalde aandoening

Resultaat

resultaat onderzoek
nierziekten

Resultaat
Resultaat
Resultaat
resultaat

Rechearh

rendu-osler-weber
syndroom

recidief longembolie

reputatie onderzoekers

resultaat

recupereren

research

resultaat

reeds bekende
resultaten of methodes

research

resultaat

research

resultaat

Referenties onderzoek
longemfyseem medicatie

Research

Resultaat

Regio

Research

resultaat

regio utrecht

Research

resultaat

regio van onderzoek

research

Resultaat

Regressie na uitgezaaide
melanoomkanker

Research

resultaat

Research copd

resultaat an ondezoek

Regulier naast alternatief

resultaat onderzoek

resulaten
wetenschappelijk
onderzoek

resultaat

resultaat onderzoeken
Resultaat onderzoeken
resultaat van de
aandoening
resultaat van het
onderzoek
resultaat/resultaten
resultaaten
Resultatan
resultaten
Resultaten
resultaten
resultaten
Resultaten
resultaten
resultaten
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Resultaten

resultaten

resultaten bekend?

resultaten

resultaten

Resultaten die geboekt
zijn of niet

Resultaten

resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten

resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten

Resultaten

resultaten
Resultaten
Resultaten
resultaten
resultaten
resultaten
Resultaten
resultaten
resultaten
Resultaten
Resultaten
Resultaten

resultaten eerder
onderzoek naar
aandoening

onderzoek bij
reumatoïde artritis

resultaten specifiek
onderzoek

Resultaten
wetenschappelijk
onderzoek,...

Resultaten uitslag van
onderzoek

resultaten eerdere
onderzoeken

Resultaten van de ziekte
van chrone

Resultaten en rapporten

Resultaten van het
onderzoek

resultaten en
vooruitgang van het
onderzoek.

resultaten (van bekende
behandelingen)

Resultaten
experimentele
behandeling.

resultaten afgeronde
onderzoeken

Resultaten hovon 100

resultaten afgeronde
onderzoeken en hun
actualiteit

Resultaten
onderzoeksgroep

resultaten medisch
onderzoek

resultaten al bekend

resultaten medischwetenschappelijk
onderzoek naar .....

Resultaten behandelaar

resultaten onderzoek

resultaten behandeling

resultaten onderzoek

resultaten behandeling
aandoening

Resultaten onderzoek
medicatie longemfyseem

resultaten behandeling
eigen aandoening

Resultaten onderzoeken
gevolgen hypofysetumor

Resultaten van het
onderzoek
resultaten van het
ondrzoek
Resultaten van inhalators
Resultaten van
onderzoek
resultaten van
onderzoeken
Resultaten van
onderzoeken.
resultaten van
verschillende
behandelingen voor die
diagnose
resultaten van
wetenschappelijk

resultaten ziekenhuis
resultaten, results
resultatn van het
ziekenhuis
Retina aandoening.
reuma
reuma
reuma
reuma
Reuma
reuma

Reuma
reuma
reuma
Reuma
reuma
Reuma
reuma
reuma
reuma
reuma
reuma en aan verwante
onderzoeken
reuma onderzoeken
reumafonds

reuma

Reumafonds onderzoeken

Reuma

reumakliniek

Reuma

reumapatienten
veereniging

Reuma
Reuma
Reuma
Reuma

reumatoide artritis
reumatoïde artritis
Reumatoloog Orthopeed
revalidatie
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revalidatie
hartproblemen
Review paper
Reviews
reviews behandelend
arts
Rheuma
rij afstand
Rijnstate Arnhem
Risico
risico
Risico
Risico

risico

risico's

Röntgenonderzoek

sarcomen

side effects

Risico

risico's

rosacea

SAS

simtonen

risico (inc. naam trial) /
risk (inc Name of trial) /
gefahr (inc Name von
trial)

risico's

Rouw

saturatie

sint jansdal

Risico's

ROW

Schaamlipkanker

Site nierstichting

Risico's

Rug

Risico's

ruggenmergpunctie

scheefstand nek
(symptoom)

site van instelling: bijv.
radboud/onderzoek/pro
efpersoon

Risico's

rugklachten

Risico behandeling
Risico etc.
risico factoren
risico hartfalen
risico icd
risico meebrengt
risico onderzoek

risico's / kansen
risico's deelname

Rugproblemen

risico's, bijwerkingen,
nazorg

Ruilhart

Risico van deelname aan
onderzoek

risico

risico's

risico's, voor- en nadelen
medischwetenschappelijk
onderzoek

risico

Risico's

Ritme stoornis Z>W>Z>

risico

Risico's

ritmestoornissen

risico

risico's

Ritmestoornissen

Risico

risico's

Ritmestoornissen

risico

risico's

Risico

risico's

Ritmestoornissen bij
jonge patienten

risico

Risico's

rugklachten

Risico's onderzoek

risico

risico

Rugklachten

ritmestoringen
roken

ruis hart of hartpleppen
rultaten
Rusultaat onderzoek
S.L.E.
sacromen
samenhang met andere
aandoeningen (ik ben
meervoudig patiënte)
Samenwerking
sarcoidose
Sarcoidose
sarcoidose

Schildklier
schildklier
Schildklier

Site:.nl
Sjögren

Schildklier

Sjögren en de invloed op
de hersenen

SCHILDKLIER

Sjögren en vermoeidheid

schildklier

sjogrenexpertisecentrum
.nl

Schimmel invectie
scoliose
scoliose
Second opinion
Selectie criteria
severe asthma
sexualiteit
Sheehan
Short bowel
shunt

Slaapapneu
Slaapstoornis
slagingskans
Slapeloosheid
Slapen
SLe
slecht zien (betreft
werking van de lensspier
op het pupil oftewel het
scherpstellen van ons
gezichtsveld kortbij en
ver weg)
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Slechthorendheid

Soort medicatie

Slechthorendheid
(genezingstechniek
wanneer het betreft het
probleem in het
slakkenhuis)

soort medicijn

slijmvliesmelanoom
slokdarmkanker
SMA
SMA (aandoening)
SMN
SN mutatie
Soo
soort
soort
soort aandoening
soort aandoening

soort medicijnen

specialisatie van het
ziekenhuis
specialisatie van
medicatie

soort onderzoek

specialisme

soort onderzoek

Specialisme

soort onderzoek (RCT?
review?)

specialisme

Soort onderzoek.
soort proef
soort tumor
Soort ziekte
soort ziekte
soorten behandeling
soorten behandeling
voor de aandoening ivm
levensbeschouwing

specialisme
specialisme
Specialisme
Specialisme ziekenhuis
Specialist
specialist
Specialist
Specialist
specialist

soorten onderzoeken bij
de proefpersoon.

specialist

soort behandeling
(bestraling, operatie of
zo)

spasme

Specialist

specialisatie

specialist

Soort behandelplan

specialisatie

specialist

Soort instelling die het
onderzoek uitvoerd

Specialisatie

Specialist

specialisatie binnen
ziekenhuis

Specialist

soort behandeling

soort klacht

specialist/onderzoeker/t
eam die het onderzoek
leidt feferenties/werken onderzoeksgebieden
Specialisten
specialisten
specialisten
specialisten

Specifieke benaming
aandoening
specifieke kenmerken
aandoening
specifieke kenmerken
aandoening

specialisten

specifieke kenmerken
gebruikte methode

specialisten /
ziekenhuizen

specifieke
medicijngebruik

Specialisten in de
aandoening

specifieke 'onderdelen'
van mijn aandoening

specialisten in de
afwijking

specifieke onderwerp
(bijv. hart)

specialisten op dit gebied

Spectaculair
internationaal onderzoek
en de inbreng van
Nederland hierin

specialistisch ziekenhuis
specialistme
Specialiteit
specific onderzoek
Specifiek onderdeel, de
ziekte: Reumatoide
Artritis
Specifieke (co-)medicatie

specialist / ziekenhuis

specifieke aandoening op
google icm onderzoek

Specifieke aandoening
(b.v. hartkleppen)

spierafscheuringen
spierdystrofie
spieren
Spieren
spieren
spieren/gewrichten
spieronderzoek
spierpijn
spierverrekkingen
spierziekte

Spectaculair Nederlands
onderzoek, welke
praktiserende artsen
houden zich er mee
bezig, de proefschriften v
promovendi
spier invasieve
blaascarcinoom en een
wetenschappelijk artikel
zoeken

Spierziekte
spierziekten
spierziekten
Spinraza
spks.nl
Sport
sport en spel
sporten
sporten voor senioren
st anthonius ziekenhuis
Nieuwegein
st antonius
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St maartensklieniek

Statines

st.antonius

statines

St.Antonius
Staafjes
staat er een financiële
vergoeding tegen over
stadium van de ziekte
(dus bijv op uitgezaaid,
na operatie, 2e lijn)
stadium van onderzoek
stamcel
stamcellen
stamcellen
Stamcellen
stamceltherapie
Stamceltransplantatie
stand van het onderzoek
stand van zaken
stand van zaken

Statines of SKPC-9
remmer

stichting
stictingen en fondsen

suikerziekte

Symptomen

te behalen resultaat

suikerziekte

Symptomen

Te gebruiken medicijnen

suikerziekte

Symptomen aandoening

te gebruiken medicijnen

suikerziekte

symptomen aandoening

te hoge bloeddruk

statistiek bijv.
succesvolle
behandlingen, levens
verwachting, bijwerking

Stofnaam, triviale naam,
merknaam

surfen op het net

te hoog cholesterol

stollingsfactor

sympthomen

Symptomen met
aanvullig onderzoek

Statistische gegevens

Stomazorg

symptomen

statistische gegevens

Symptomen

Status onderzoek

stopzetten
bloedverdunner na
dotterbehandeling

status onderzoek

stress

status onderzoek

Strottenhoofdkanker.

Status uitbehandeld
melanoomkanker

strumpell

Statuur en reputatie
onderzoekers
stellen van diagnose en
vervolgtraject

studie
studie [aandoening]
studies cf

symptomen
symptomen
Symptomen
symptomen
Symptomen
symptomen
symptomen

symptomen van de
aandoening

Te hoog cholestorol
Technische
ontwikkelingen bypasses
Technische
ontwikkelingen ICD

Symptomen vd
aandoening

tenitus

Symptomen.

Term aandoening

symptoms

Termen die bij de
diagnose passen/horen

Symptoms
symptonen
Symptoom

termijn
terugval
Testen

symptomen

testfase

study

Symptomen

Synovia sarcoon

testpersonen gezocht

subsidie
wetenschappelijk
onderzoek nierziekten

Symptomen

sypmptomen

testpersonen medisch
onderzoek

symptomen

taaislijmziekte

Stents

suicide

symptomen

stents

suiker ziekte

symptomen

taal waarin gepubliceerd
(Nederlands, engels of
duits)

stellen van diagnose van
de aandoening
stembandverlamming
opheffen

Start- en einddatum van
het onderzoek

Stent met medicijnen

studies voor hart en
vaatziekte

symptomen

symptomen van
aandoening

Syndroom van
eisenmenger

standaardbehandeling

startdatum

stereotactische
bestraling

testpersoon gezocht
medisch onderzoek naar
Testresultaten
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the lancet

tijdsduur

the role of
xenoestrogens on breast
cancer development

Tijdsduur

Theoretische
beperkingen tot
Geestelijke achter komen

tijdsduur

Toekomstige
ontwikkelingen

treatment

Tijdsduur

toepassing

treatment

Tijdsduur herstel

topbehandelaars vzv
bekend

therapie richting
therapieën
thoracaal aorta
aneurysma

tijdsduur

Tijdsduur onderzoek
Tijdsduur van onderzoek
Tijdsperiode

thuis of in ziekenhuis

tinitis

thuisarts.nl

Tinitus

thuisarts.nl of huisarts

tinnitus

Thuisdialyse

tinnitus

Tia

tinnitus

tia

tinnitus

tijd die nodig is voor
onderzoek, aantal dagen

Tinnitus
Tinnitus

tijd nodig
Tinnitus
Tijdlijn van onderzoek
titel
tijdschrift
titels tijdschriften
tijdsduur
toegepaste medicatie
tijdsduur
Toekomst

Toekomst nierfunctie
behandelingen.
Toekomst perspectief

tormbose studies
tp53 mutatie
Trail
trail
Trail
traject
Traject onderzoek
Transoalantatie
Transplant
transplantatie
transplantatie
Transplantatie
transplantatie
Transplantatie
Transplantatie

Transplantatie

trial in combinatie met
aandoening

Twee stedenziekenhuis
Tilburg

Trial melanoom

type behandeling

trial slokdarmkanker

type behandelingen

trials

type ziekte

treatment

Trials Antoni van
Leeuwenhoek

Uitbehandeld

trefwoord

trials cf

Trial

Trials in naam ziekenhuis
of bij ziektebeeld

Uitgezaaide borstkanker i

Trials melanoom

uitkomsten medich
onderzoek........

Transplantatie
Transplantatie

Trial
trial
trial
trial
Trial

Trials rcc
trombose
Trombose gevoelig

uiteindelijke conclusie
Uitgezaaid melanoom

uitkomsten medische
wetenschappelijk
onderzoek

Trombose of PTS

Uitkomsten onderzoeken
bete kankertypr
uitleg over de
aandoening

trial

tuberculeuze meningitis.
Dan kies ik voor een
wetenschappelijk artikele

trial

Tumor

trial

tumor hypofyse

trial

tumoren hoofd-hals

trial

tussentijdse rapportages

Trial + aandoening

tv

trial
Trial

trial esophageal cancer

uitputting
uitslag
Uitslag v.h. onderzoek
Uitslag van onderzoeken
en met hoeveel
deelnemers.
uitslagen van diverse
onderzoeken hierover
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Uitvoeders

Umc utrecht

uitvoerders onderzoek

Umcg

uitvoerende
ziekenhuizen
Uitzaaiing
Uitzaaiingen
uitzaaingen
UMC
Umc
UMC
Umc
Umc
UMC
UMC
Umc dekkerswald
Umc leiden
UMC Radboud
Umc Sint Radboud
umc utrecht
UMC Utrecht
UMC Utrecht
UMC Utrecht

UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
UMCG
umcg groningen
Umcg Groningen
UMCG nieronderzoek
UMC-U
Universitair Medisch
Centrum

Universitair medisch
centrum

universiteits ziekenhuis

Vakkennis

urinewegen

Vakliteratuur

Verband tussen
antifosfolopidensyndroo
m en MCD

Urologie

van een aandoening

verbeter symptomen

urologie/robotoperatie

van huisarts

vereisten voor deelname

Uroloog

vereniging

UvA: wetenschappelijk
onderzoek

van naburig ziekenhuis
de afdeling die er is
voorbepaalde
aandoeningen.

Uveal melanoma

universitaire
ziekenhuizen

Van Weel Beteshda

Vaat

universiteit

Vaat

Vanuit deze
zoekopdracht vervolgens
doorzoeken

Vergelijkbare bestaande
onderzoeken

universiteit

Vaat aandoeningen

Vasculair

universiteit

vaatleiden

Vergelijkende
onderzoeken

universiteit

Vaatvernauwing

universiteit / ziekenhuis

vaatvernauwing en effect
te hoge
cholesterolwaarde

universitair ziekenhuis
universitair ziekenhuis
Universitair ziekenhuis
Universitair ziekenhuis
Universitaire
ziekenhuizen

universiteit waar dat
onderzoek plaatsvindt
universiteiten
universiteiten
Universiteiten
Universiteiten en hun
onderzoek naar
aandoening
Universiteits of
academisch ziekenhuis

vasculaire dementie
vascular

Vereniging van de ziekte
Vereniging van patienten
vergeetachtigheid

Vergelijkingen

Veiligheid

vergelijkvare
onderzoeken in het
buitenland en de
resultaten daarvan

Vaatvernauwingen

veiligheid onderzoek

vergoeding

vaatziekte

Venetoclax

vergoeding

Vaatziekten

Ventiel

Vergoeding

vaatziekten

ventielen

vergoeding

Vaatziekten

verantwoord afvallen

vergoeding onderzoek

vakgroepen en medische
maatschappen

Verantwoordelijke

Vergoeding ziekenfonds

Vaten

Verantwoordelijke arts

52/61

Vergoeding
zorgverzekeraar
Verhoogde bloeddruk
Verkoop van aandoening

Verschil in vrouwen en
mannen in relatie tot
medicijngebruik
Verschillende medicijnen
met dezelfde werking

verzekering tijdens een
medisch onderzoek
via bladen

Verkrampen kleine
haarvaten/ hartklachten
vrouwen

verslag of resultaat

Via de naam(en) van de
door mijn gebruikte
medicijnen.

Vervangen aortaklep

via de zorgverzekering

Verloop

Vervanger voor het
spuiten van insuline

via Google

Verloop aandoening
Verloop van aandoening
Verloop ziektebeeld
vermoeidheid
Vermoeidheid

vervolg medischwetenschappelijk
onderzoeken
vervolg-ingrepen
verwachte behandelaar

vermoeidheid

verwachte
onderzoeksresultaten

Vermoeidheid en
concentratie na kanker

Verwachte resultaten.

Vermoeidheid door
medicijngebruik
vermoeidheid na kanker
Vermoeidheid na kanker
vermoeidheidsklachten
en medicatie
verschijnsel
verschijnselen

Verwachtingen
Verwijde aorta
Verzamelnaam
aandoening bijvoorbeeld
REUMA

Via het behandelend
ziekenhuis evt. artsonderzoeker.
Via het ziekenfonds of
zelf betalen
via medische site, bijv
bijniernet of
parkinsonnet
via patiëntvereniging
Via thuisarts
via zoekactie umc
vie curi venlo

Voeding

voor wie

voeding AND hart en
vaatziekten

Voor wie

voeding AND nierziekte
voeding/leefstijl en
eierstok kanker
Voedsel
Voedsel allergie
voelbare daadwerkelijke
druk in mijn hoofd
volksgezondheid
volledigheid
volwassenen
voor- en nadelen
bariatrische chirurgie
voor- en nadelen van
deelname
voor en nadelen van een
onderzoek

vlekken poli

voor welk medisch
onderzoek worden
personen gevraagd

verzamelnaam
aandoening, bv reuma

vliegen en longembolie

Voor welke doelgroep

verzekering

vocht in de benen

voor welke onderzoeken
kan ik in aanmerking
komen

Vin

vochtbeperking

Voordelen
voordelen en nadelen
Voordelen en nadelen
deelname
voordelen en risico's
voordelen/risico's DCM
onderzoek
voorkomen
voorkomen diabetes
voorkomen van astma
voorlopig resultaat
voorlopige conclusies
voortgang
voortgang
voortgang DNA
onderzoek
voortgang en uitslagen
van onderzoeken
voortgang hartonderzoek
Voortgang vh onderzoek

voortgang
wetenschappelijk
onderzoek
Voortkomend uit bv
zoekterm
Voortvloeiend uit eerste
zoekterm
vooruitzichten
Vooruitzichten ,
prognose aandoening
Voorwaarden
voorwaarden
Voorwaarden
Voorwaarden
voorwaarden deelname
voorwaarden voor
deelname onderzoek
vordering draagbare
kunstnier
Vorm van therapie/
behandeling
vraag stellen over
aandoening
Vraagstelling:
wetenschappelijk
onderzoek naar Sjögren
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vrijwillig onderzoek

w.o. longkanker

waar het plaats vind

vrijwilligers medische of
wetenschappelijke
onderzoeken

w.o. prostaatkanker

Waar het voor is

vrouw

w.o.cholesterol

vrouwelijk orgasme

w.o.longfibrose

Vrouwen en hartinfarct
vrouwen hartinfarct
VSD
Vu
VU
VU - Amsterdam
Vu Amsterdam
vu medisch centrum
amsterdam
VU medisch entrum
Vu ziekenhuis dr
zuurmond
Vulvakanker
VUMC
Vumc

w.o. rughernia

W493r SCNN1a, F508del,
5T11TG
waar (ziekenhuis)
Waar de behandeling
plaatsvind
waar de beste
behandeling van
aandoening ....
Waar en door welke
instantie wordt het
onderzoek gedaan
waar en wanneer zou dat
kunnen
Waar het beste dit te
doen.
waar het onderzoek naar
toe wil
waar het onderzoek
plaats vind

VUmc-onderzoek
w.o. ......

waar het onderzoek
plaatsvindt

Waar is het onderzoek
op gericht binnen een
aandoening
Waar kan ik mij laten
behandelen
Waar kan ik terecht met
vragen over.
waar kan ik wonen met
kleinste kans op overlast
fijnstof/smog
Waar krijg ik de
belangrijkste informatie
over megenioom
waar kun jeje aan
melden voor
wetenschappelijk
onderzoek
waar om in 1 familie zo
veel vaat leiden kan
hebben

waar vindt het
onderzoek plaats

wanneer kan men
instappen

Waar welk ziekenhuis
het wordt onderzocht

Wat als het niet helpt,
wordt het onderzoek
tijdig gestaakt

waar wordt dit
onderzocht
waar wordt onderzoek
gedaan
Waar wordt onderzoek
gedaan

wat gaat er met mij
gebeuren tijdens het
onderzoek
wat gebeurt er bij een
ablatie?
wat heeft het voor mij
als voordeel
Wat het gaat kosten

waardering behandelaars

Wat de behandeling
inhoudcopd

wat houd het onderzoek
in

Waarom medisch
wetenschappelijk
onderzoek

wat de prognoses zijn
van de behandeling

Wat is .........

waar?

Waarom stamceldonatie
waarover gaat het
wachttijden
wachttijden

waar onderzoek
Waldenström
waar te vinden
Waldenstrom

waar vindt het
onderzoek plaats

Wat de aandoening
inhoud

wat gaat er gebeuren

wat de aandoening
inhoud

Waldenstrom

Waar verricht
(ziekenhuis)

wat bekekent het voor
mij

wat er tegen tedoen is

Wat de risico's zijn
Wat de voor delen daar
van zijn
wat de vorige zoekacties
aan nieuwe zoektermen
oplevert
Wat doet bewegen met
het menselijk lichaam
Wat er aan gedaan kan
word

Waldenström
wat er onderzocht wordt
wanneer
Wat er onderzocht wordt

Wat is al bekend en wat
nog ontbrekend?
Wat is de behandeling
Wat is de best
gespecialiseerd
ziekenhuis
wat is de ziekte
Wat is er aan te doen, is
het te genezen
wat is er belangrijk wat ik
noteer voor hen die dit
onderzoek doen
wat is er gedfaan aan de
kwaal
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wat is er mogelijk

Wat te doen bij.....

wat is het doel?

Wat te doen in
buitenland als
medicijnen niet
voldoende werken

wat is het resultaat
Wat is het resultaat
Wat is hypothese van het
onderzoek?
wat is precies MWO
Wat is
stamceldonatie/onderzo
ek
Wat kan ik doen om
herstel te bevorderen
wat kan ik met het
resultaat
Wat kan ik verwachten.

wat te doen tegen
overlast
houtrook/fijnstof

wat zijn de bijwerkingen
Wat zijn de
consequenties van de
ziekte
wat zijn de gevolgen

webside
website UMCG
Website van
Erasmusziekenhuis
Website van ziekenhuis
in woonplaats

Welk risico loop ik als ik
niets doe .
Welk Z.H.
welk zieken huis
welk ziekenh. beste
behandeling geeft in
overeenstemming
levensbeschouwing

Wat voor middelen zou
ik moeten nemen

wat zijn de gevolgen
daarvan

Wegen de nadelen op
tegen eventuele
voordelen?

wat voor onderzoek

Wat zijn de kosten

weke delen reuma

welk ziekenhuis

wat voor onderzoek er
wordt gedaan

Wat zijn de
mogelijkheden van
behandeling ?

Weke delen sarcoom

Welk Ziekenhuis
welk ziekenhuis

Wat voor onderzoeken
zijn er al geweest voor
een bepaalde
aandoening

Wat zijn de nadelige
gevolgen van medicijn
gebruik

Welk gespecialiseerd
ziekenhuis biedt
mogelijkheden
Welk leven tijdens
behandeling

Welk ziekenhuis

wat kun je mentaal nog
doen als je het niet meer
ziet zitten

Wát voor soort
behandelingen, wil ik díe
wél?

wat men precies wil
onderzoeken

Wat wordt door de
verzekering gedekt.

Wat na kanker

wat wordt er mee
gedaan?

wat precies wordt
onderzocht

wat wordt er onderzocht

wat te doen

wat wordt er onderzocht

Wat te doen bij
hartinfarct

Wat wordt precies
onderzocht

wat wordt er van de
proefpersoon verwacht?

wat zijn de
onzekerheidsmarges
Wat zijn de rest
veschijnselen.

Welk lichaamsmateriaal
wordt afgenomen, en
HOE

Welk ziekenhuis

welk ziekenhuis

welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
welk ziekenhuis

Welk medicijn

welk ziekenhuis

Welk onderwerp

welk ziekenhuis

Welk onderzoek

Welk ziekenhuis

welk onderzoek

Welk ziekenhuis
welk ziekenhuis

Wat zijn de symptomen

Welk onderzoek?en mag
ik deelnemen

wat zijn de verschijnselen

Welk risico

wat zijn de resultaten
wat zijn de risico's
Wát zijn de risico's voor
míj, qua huidige
gezondheidsproblemen.

Welk ziekenhuis

welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
Welk ziekenhuis
Welk ziekenhuis
Welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
Welk ziekenhuis
Welk ziekenhuis
welk ziekenhuis
welk ziekenhuis ?
welk ziekenhuis de beste
zorg levert
Welk ziekenhuis dit goed
behandelen kan
welk ziekenhuis doet er
aan mee
Welk ziekenhuis doet
interessant onderzoek
Welk ziekenhuis doet
mee?
welk ziekenhuis doet
onderzoek naar
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Welk ziekenhuis heeft
hier de meeste ervaring
in.

welk ziekenhuis
onderzoekt

Welke behandeling
wordt teogepast

Welke medicijnen mag ik
extra gebruiken

welk ziekenhuis voert het
uit

welke bevolkingsgroep in
aanmerking komt

Welke medische centra
zijn gespecialiseerd

welk ziekenhuis voert uit

Welke chirurg/specialist

welk ziekenhuis hier al
mee werkt

welk ziekenhuis wordt dit
uitgevoerd

welke controle´s er op
het onderzoek zijn

welke mogelijk zijn om
minder klachten te
hebben

welk ziekenhuis in de
buurt

Welk ziekenhuis.

welke DCM onderzoek

welke aandoening

welke deelnemers,
leeftijd en geslacht

Welk ziekenhuis het
onderzoek verricht
(heeft)

Welk ziekenhuis in
Nederland zich gaat
specialiseren

welke aandoening
Welke aandoening ik heb

welke doelgroep
Welke dokter(s)

Welk ziekenhuis is daar
in gespecialiseerd.

welke alternatieven zijn
er

Welk ziekenhuis is
gespecialiseerd in de
aandoening.

welke arts

welke kans op genezing

welke arts het uitvoert

welk ziekenhuis is het

welke arts het zou doen

Welke klinieken
behandelen
menegiomen

welk ziekenhuis is hierbij
betrokken

welke arts hier het meest
bekend mee is

welke med en
behandeling

Welk ziekenhuis is hierin
gespecialiseerd

welke arts(en) is/zijn
hierbij betrokken

welke medicatie

welk ziekenhuis kan mijn
aandoening het beste
behandelen

Welke arts,onderzoekers

welke medicatie bij
copd4

Welk ziekenhuis of
universiteit

Welke behandeling
welke behandeling
welke behandeling

Welke fase onderzoek

Welke medicatie wordt
gebruikt.
welke medicijnen

Welke mogelijkheden
zijn er voor behandeling
welke neurochirurg heeft
een Amerikaanse
opleiding gevolgd
welke onderzoekers
welke onderzoeksgroep
Welke pacemaker is de
beste voor mij
welke periode
Welke plaats welk
ziekenhuis
welke publicaties zijn
beschikbaar
Welke risico s zitten er
aan het onderzoek

welke ziekenhuis

werktitel project

welke ziekenhuis

werkwijze

Welke ziekenhuizen

werkwijze ziekenhuis

welke ziekenhuizen

wetensch. literatuur.

welke ziekenhuizen doen
wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschap

welke ziekenhuizen mee
werken

wetenschap(pelijk)

welke ziekenhuizen
voern dit uit
Welke ziekenhuizen?
welke ziekenuis

wetenschappelijk

welke ziekte

wetenschappelijk

Wels specialisme

wetenschappelijk

Wereldwijde beschikbare
kennis

wetenschappelijk

werken en gezondheid
werking medicijn
werking medicijn
werking van middelen

welke ziekenhuis

wetenschapelijk
onderzoe
wetenschapelijk
onderzoek

welke specialist
welke specialisten

wetenschap

Werkingsmechanisme
stof

Wetenschappelijk
wetenschappelijk
wetenschappelijk
wetenschappelijk
Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
congres

werkt het voor genezing
of alleen maar rekkend
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Wetenschappelijk
medisch onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
medisch onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
medisch onderzoek copd

wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
medisch
onderzoeksmogelijkhede
n

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek "aandoening"

wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk
onderzoek (naam
aandoening)

wetenschappelijk
medische sites
Wetenschappelijk of
commercieel
Wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
Wetenschappelijk
onderzoek
Wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
Wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek
wetenschappelijk
onderzoek

wetenschappelijk
onderzoek .......
Wetenschappelijk
onderzoek ?

wetenschappelijk
onderzoek bij ....... dan
tumorsoort noemen
Wetenschappelijk
onderzoek chronisch
vermoeidheidssyndroom
/ ME
Wetenschappelijk
onderzoek
complementaire zorg
wetenschappelijk
onderzoek crps
wetenschappelijk
onderzoek en de naam
van de aandoening
wetenschappelijk
onderzoek gezondheid
wetenschappelijk
onderzoek groningen
wetenschappelijk
onderzoek hart- en
vaatziekten

Wetenschappelijk
onderzoek aandoening

wetenschappelijk
onderzoek
hartritmestoornissen

Wetenschappelijk
onderzoek alternatieve
geneeswijze

wetenschappelijk
onderzoek i.c.m. ...

Wetenschappelijk
onderzoek astma

wetenschappelijk
onderzoek kanker

Wetenschappelijk
onderzoek kanker

wetenschappelijk
onderzoek UMC dilirium

Wetenschappelijk
onderzoek longen

Wetenschappelijk
onderzoek.

Wetenschappelijk
onderzoek longen

wetenschappelijk
onderzoek+ aandoening

wetenschappelijk
onderzoek longziekte

Wetenschappelijk
onderzoek+ aandoening

Wetenschappelijk
onderzoek melanoom

Wetenschappelijk
tijdschrift

Wetenschappelijk
onderzoek MM

wetenschappelijke
inkadering

wetenschappelijk
onderzoek MS

Wetenschappelijke
onderzoek universiteiten

wetenschappelijk
onderzoek naar...

wetenschappelijke
onderzoeken

wetenschappelijk
onderzoek PCD

wetenschappelijke
onderzoeken

wetenschappelijk
onderzoek
proefpersonen

wetenschappelijke
onderzoeken

wetenschappelijk
onderzoek
proefpersonen
wetenschappelijk
onderzoek spieren
wetenschappelijk
onderzoek UMC

Wetenschappelijke
resultaten aandoening
wetenschappelijke
vereniging
wetenschappelijkheid
van het onderzoek
Wetenschappelijkonderz
oek
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wetenschapsfraude

wijze van behandeling

Zeldzame kankers

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Wettelijke positie

Wikipedia

Zeldzame longziekte

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

WFG

wikipedia

ZELDZAME LONGZIEKTES

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

whiplash

wikipedia

zelfdoding

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

wie

wikipedia

Zenuwen in de longen

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

wie

Wikkapedia.

zenuwontsteking

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Wie de beste specialist
op een bepaald geboied
is

Worden in eerste
instantie de
proefpersonen onder de
lijders aan de kwaal waar
het om draait
gerekruteerd?

Zenuwpijn

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Zenuwpijnen

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

zenuwschade

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Zgt

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Worden resultaten met
mij gedeeld.

Ziekehuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Zieken huis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhiizen

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

www.kiesvoorjezorg.nl

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

X-ray oplossingen

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Zeldzame
autoimmuunziekte

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Wie de kosten voor
onderzoek financieerd
wie doet onderzoek
Wie doet onderzoek
naar..........
Wie financiert
(commercieel?)
wie is de beste
behandelaar
Wie kan er aan
deelnemen
Wie kan meedoen
Wie komt in aanmerking
wie kunnen deelnemen
Wie onderzoekt
wie opereert stenoses

wordt dit vergoed door
verzekeraar
wordt het vergoed
zorgverzekering
Wordt t vergoed
wtenschappelijk
onderzoek plus naam van
de aandoening.
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ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis (lijst van)

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis + onderzoek
naar........

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis in de
omgeving

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis in Lelystad

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis in postcode

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis indien bekend

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis keuze

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis Limburg

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis lokatie

Ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis - onderzoeken

Ziekenhuis Maastricht

ziekenhuis

Ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis met
achtergrond Academisch

ziekenhuis

ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis ( academisch
of speciaal bv Daniël de
Hoed )

Ziekenhuis + WO
ziekenhuis bacterie
ziekenhuis den haag
ziekenhuis en plaats
ziekenhuis ervaring
ziekenhuis
gespecialiseerd voor
deze ziekte
Ziekenhuis
gespecialiseerd!
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Ziekenhuis met ervaring
behandeling van de
aandoening.

ziekenhuis opname

Ziekenhuis/vakgroep

Ziekenhuis specialisatie

Ziekenhuisnaam

ziekenhuis met medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Ziekenhuis trial (inc.
antwoorden van 1)
vergelijken

Ziekenhuisnaam

ziekenhuis nijmegen
radboud

Ziekenhuis waar
deskundigheid aanwezig
is

ziekenhuizen

ziekenhuis of instituut
die het onderzoek
faciliteerd

Ziekenhuis waar dit
onderzocht wordt

Ziekenhuis of
onderzoeksgroep

ziekenhuis waar het
onderzoek plaatsvindt

ziekenhuis of plaats waar
het onderzoek wordt
uitgevoerd

ziekenhuis waar
onderzoek plaatsvindt

ziekenhuis of
zorginstelling
ziekenhuis omgeving of
naam ziekenhuis
gespecialiseerd in eigen
aandoening
ziekenhuis onderzoek
ziekenhuis onderzoek
ziekenhuis onderzoek
kanker alternatief
ziekenhuis
onderzoekingen

ziekenhuiswebsite

ziekenhuizen
ziekenhuizen
Ziekenhuizen

Ziekenhuis Zwolle
Ziekenhuis(zen)
ziekenhuis,
Ziekenhuis, zo nodig in
het buitenland
Ziekenhuis,die deze
onderzoeken
behandelden
Ziekenhuis/medische
faculteit
Ziekenhuis/universiteit

ziekenhuizen die
deelnemen
Ziekenhuizen en hun
onderzoek naar
aandoening
ziekenhuizen gerelateerd
aan kanker
ziekenhuizen in NoordHolland

ziekenhuizen
ziekenhuizen

ziekenhuis waar
onderzoek wordt gedaan

Ziekenhuizen die
deelnemen

ziekenhuizen
Ziekenhuizen
ziekenhuizen
Ziekenhuizen
Ziekenhuizen
ziekenhuizen
c.q.specialisten met de
ervaring op dat gebied
ziekenhuizen DCM
onderzoek
ziekenhuizen die
behandelen
ziekenhuizen die daar in
gespecialiseerd zijn

ziekte

ziekte van Berger

ziekte

Ziekte van Berger

ziekte

ziekte van Crohn

ziekte

Ziekte van crohn

ziekte

Ziekte van Crohn

Ziekte

ziekte van
Crohn,diabetes,reuma

ziekte
ziekte
Ziekte

ziekenhuizen met de
meeste ervaring de beste
behandelmethode(n)
ziekenhuizen met
onderzoek nieuwe
medicatie FH

ziekte
ziekte
ziekte
Ziekte

Ziekte van Cushing
Ziekte van Forestier DISH
ziekte van Graves
ziekte van Hasjimoto
ziekte van Marfan
ziekte van
Marfanonderzoekgroep
Radboudziekenhuis

ziekenhuizen waar de
behandeling het
effectiefst plaatsvindt
(bv. aantal verrichtingen
per jaar, succesratio)

Ziekte

ziekte

ziekte die je wil zoeken

ziekte, die betrekking
hebben op mij of mijn
vrouw

ziekte

ziekte of aandoening

ziekte, gebrek

ziekte

ziekte of aandoening

Ziekte/ naam onderzoek

ziekte

ziekte orgaan

Ziekte/aandoening

ziekte

ziekte van ANCA

Ziektebeeld

Ziekte

Ziekte van Bechterew

Ziektebeeld

Ziekte beeld
Ziekte die heb

Ziekte van Wegener
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ziektebeeld

Ziekten

Ziektebeeld

ziektenaam

ziektebeeld

Ziektes

Ziektebeeld

Ziekteverschijnsel

ziektebeeld

Ziekteverschijnselen

ziektebeeld

ziekteverschijnselen.

Ziektebeeld
ziektebeeld
ziektebeeld algemeen +
naam
ziekenhuis/opleider/ond
ezoeker
Ziektekosten

Zijn er al vorderingen in
het onderzoek?

Zoek op naam van de
aandoening

onderzoek + Naam
aandoening

zijn er leefregels aan
verbonden, medicijnen,
zijn die gevaarlijk voor
mij?

Zoeken bij specialismen:
bijv nefrologie,
richtlijnen
nierinsufficiente

zijn er medicijnen voor
en zo welke + de
mogelijke bijwerkingen

zoeken op aandoening
....

zoektermen n.a.v
behandel
voorstelplannen
(operatie,
chemotherapie,
bestraling)

ziete van addison
Zijn de gegevens (opzet
onderzoek e.d.)
openbaar alsmede de
(tussentijdse) uitkomsten
zijn de medische
onderzoeken voor mij
goed bereikbaar

Zoeken op Google

Zijn er meer mensen die
dit hebben

zoeken op kanker.nl

zinvol ja od nee
persoonlijk

zoeken op medicatie
indien bekent.

Zoek ik nooit naar
zoek niets via internet

Zoekterm medisch
wetenschappelijk

Zorgverzekaar
zorgverzekeraar
zorgverzekering
Zoutkamer
Zuid Holland
Zuurstofgebruik

Zolang de lucht buiten
vervuild blijft zullen er
meer long problemen
komen
zorg verzekeraar
zorg voor beter

zuurstoftherapie
zuyderland
Zwangerschap
Zware Benen en Vaataandoeningen.

Zorgkaart Nederland
naam arts
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