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Vragenlijst op het moment van randomisatie 

Onderstaande vragen gaan over klachten die nieuw zijn ontstaan voor de opname of binnen 24 uur na 

de opname. Als u een blaaskatheter heeft gekregen, dan gaan de vragen over de klachten die voordat 

deze is ingebracht. 

 

 

1. Hoeveel dagen voorafgaand aan opname had u klachten die kunnen passen bij een 

urineweginfectie? 

 

 

2. Moest u vaker plassen dan normaal of kleinere hoeveelheden dan normaal? 

 Nee  Een beetje    Ja 

3. Gaf het plassen een pijnlijk of branderig gevoel?  

 Nee  Een beetje   Ja 

4. Had u het gevoel niet goed te kunnen uitplassen? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

5. Had u het gevoel te moeten plassen terwijl er geen urine kwam (loze aandrang)? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

6. Had u nieuw ontstane pijn in uw flank/ uw zijde? 

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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  Nee  Een beetje   Ja 

 

7. Had u nieuw onstane pijn of  gevoeligheid in de onderbuik of boven het  schaambeen? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

8. Had u nieuw ontstane lage rugpijn? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

9. Had u ongewild urineverlies? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

10. Als u al ongewild urineverlies had, merkte u dat dit erger was dan normaal? 

 Nee  Ja     Niet van toepassing 

 

11. Had u bloed bemerkt in de urine? 

 Nee  Ja     

 

12. Heeft u koorts of ondertemperatuur gemeten (hoger of gelijk aan 38.0 of lager dan 36 graden 

Celsius)? 

 Nee  Ja      Niet gemeten  

 

13. Had 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 

 

14. Bemerkte u een plotselinge verwardheid?  

 Nee  Een beetje   Ja 

 

15. Zag of hoorde u dingen die er niet waren, zoals bij hallucinaties of wanen? 

 Nee  Een beetje   Ja 

 

Onderstaande vragen gaan over uw algemene gezondheid 
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1. Wat is uw gewicht in kilogram? Geef een schatting als u het niet zeker weet. 

 

 

2. Wat is uw lengte in centimeter? Geef een schatting als u het niet zeker weet. 

 

 

3. Heeft u in de 30 dagen vóór ziekenhuisopname antibiotica gebruikt? 

 

 Nee  Ja 

 

4. Indien ja, gebruikte u al antibiotica op dezelfde dag voorafgaand aan opname? 

 Nee  Ja 

 

5. Indien ja, gebruikte u antibiotica als onderhoudsbehandeling om een urineweginfectie te 

voorkomen?  

 

 Nee  Ja 

 

6. Hoe vaak bent u de afgelopen 6 maanden behandeld met antibiotica voor een  urineweginfecties 

(blaasontstekingen)? U mag een schatting geven. 

 

 

7. Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden behandeld met antibiotica voor een  urineweginfecties 

(blaasontstekingen)? U mag een schatting geven. 

 

 

8. Waar verbleef u op het moment dat u naar het ziekenhuis moest?   

 

 Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, zorghotel of ander ziekenhuis 

 Thuis  of bij familie/vrienden  
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9. Hoeveel van de afgelopen 30 dagen bent u in het ziekenhuis geweest voor opname of voor een 

bezoek voor uw eigen gezondheid? U mag een schatting geven. 

 

  

 

 

10. Bent u de afgelopen 30 dagen in het buitenland geweest? 

 

 Nee  Ja   

 

11. Zo ja, in welke landen?  Open vraag, vul de landen hieronder in. 

 

 

 

 

 

 


