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Vragenlijst 6-10 dagen ná het einde van de behandeling: 

 

De onderstaande vragen gaan over de dag waarop het interview wordt afgenomen: 

1. Heeft u een blaaskatheter? 

 

 Nee  Ja  

2. Heeft u na deelname aan de studie nog extra antibiotica gebruikt voor een urineweginfectie? Dus naast de 

studiemedicatie. 

  Nee  Ja  

Zo ja: Door wie en waar was dit voorgeschreven (huisarts, ziekenhuis)?  

 

 

3. Moet u vaker plassen dan normaal of kleinere hoeveelheden dan normaal? 

 Nee   Een beetje    Ja 

4. Geeft het plassen een pijnlijk of branderig gevoel?  

 Nee   Een beetje   Ja 

5. Heeft u het gevoel niet goed te kunnen uitplassen? 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

6. Heeft u het gevoel te moeten plassen terwijl er geen urine komt (loze aandrang)? 

 Nee   Een beetje   Ja 

Instructies interviewer: 

 Vul eerst de datum van interview en initialen van de interviewer in op elke pagina en de 

geboortemaand/jaar en het ID nummer in onderaan alle bladzijden, dit begint met 

FOR.... 

 Vul alle vragen zorgvuldig in. Vul maar één antwoord in tenzij anders gevraagd 

 Geef geen uitleg tenzij de deelnemer het niet begrijpt 

 De vragen gaan over klachten ten gevolge van een urineweginfectie. Ze gaan 

nadrukkelijk niet over  langdurig bestaande klachten. Leg dit  bij twijfel steeds opnieuw 

uit. In het geval dat een patiënt een urine/blaaskatheter heeft, zijn sommige vragen niet 

van toepassing.  

 Vul alle informatie pas nadien aan in het eCRF. Bewaar dit brondocument op een 

veilige plek. 

 Bij vragen of overleg, kun je overleggen met de coördinerend onderzoeker Thijs ten 

Doesschate, coördinerend onderzoeker: tel: 0621197660 
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7. Heeft u flankpijn of pijn in de zijde? 

  Nee   Een beetje   Ja 

 

8. Heeft u pijn of  gevoeligheid in de onderbuik of boven het  schaambeen? 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

9. Heeft lage rugpijn? 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

10. Heeft u ongewild urineverlies? 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

11. Als u al ongewild urineverlies had, merkt u dat dit erger is dan normaal? 

 Nee   Ja      Niet van toepassing 

 

12. Bemerkt u bloed in de urine? 

 Nee   Ja     

 

13. Heeft u koorts of ondertemperatuur gemeten (hoger of gelijk aan 38.0 of lager dan 36 graden Celsius)? 

 Nee   Ja       Niet gemeten  

 

14. Heeft u koude rillingen? Uitleg: Iemand die een koude rilling heeft voelt zich plotseling koud en gaat rillen.  

Rillen als het koud is, om de lichaamswarmte te verhogen, is géén koude rilling. 

 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

15. Bemerkt u een plotselinge verwardheid?  

 Nee   Een beetje   Ja 

 

16. Ziet of hoort u dingen die er niet waren, zoals bij hallucinaties of wanen? 

 Nee   Een beetje   Ja 

 

17. Bent u vroegtijdig gestopt met de medicijnen? 

 Nee   Ja 

 

18. Zo ja, met welke reden? 

 

 vanwege bijwerkingen    omdat ik geen klachten meer had. 

 

 Zelf besloten, andere reden    

 

Overige opmerkingen:    

 


