APEC trial- VRAGENLIJST
APEC-2: Early EUS-guided ERC with ES in predicted severe
Acute Biliary Pancreatitis

VRAGENLIJST-GEZONDHEIDSTOESTAND
Naam van patiënt:

…………………………………………………………

Geboortedatum:

|__||__|-|__||__|-|__||__|

Naam van degene die invult

……………………………………………………………….

(patiënt, indien niet mogelijk verpleegkundige)

Alleen van toepassing als patiënt op IC opgenomen ligt (aankruisen wat van
toepassing is):
Wordt de patiënt beademd?

□ Ja en is gesedeerd, vragenlijst hoeft niet ingevuld te worden.
□ Ja en patiënt is niet gesedeerd, verpleegkundige vult vragenlijst met patiënt in.
Ga verder met het invullen van de vragenlijst.

□ Nee, maar patiënt is niet bij bewustzijn, vragenlijst hoeft niet ingevuld te worden.
□ Nee en patiënt is voldoende bij bewustzijn om lijst zelfstandig of met hulp in te vullen.
Ga verder met het invullen van de vragenlijst.
Datum van invullen

|__||__|-|__||__|-|__||__|

Instructie
Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje achter de zin die het best
past bij uw eigen gezondheidstoestand vandaag. AUB ook de thermometer op de laatste
bladzijde invullen.
Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje dat het best past bij
uw gezondheid VANDAAG.

MOBILITEIT


Ik heb geen problemen met lopen





Ik heb een beetje problemen met lopen





Ik heb matige problemen met lopen





Ik heb ernstige problemen met lopen





Ik ben niet in staat om te lopen
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ZELFZORG


Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden





Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden





Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden





Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden





Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden



DAGELIJKSE ACTIVITEITEN
(bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten)


Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten





Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten





Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten





Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten





Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren



PIJN/ONGEMAK


Ik heb geen pijn of ongemak





Ik heb een beetje pijn of ongemak





Ik heb matige pijn of ongemak





Ik heb ernstige pijn of ongemak





Ik heb extreme pijn of ongemak



ANGST/SOMBERHEID


Ik ben niet angstig of somber





Ik ben een beetje angstig of somber





Ik ben matig angstig of somber





Ik ben erg angstig of somber





Ik ben extreem angstig of somber



Ga verder naar de volgende pagina
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De beste gezondheid die u

We willen weten hoe goed of slecht uw gezondheid
VANDAAG is.

zich kunt voorstellen

100


Deze meetschaal loopt van 0 tot 100.
95



100 staat voor de beste gezondheid die u zich kunt
voorstellen.



0 staat voor de slechtste gezondheid die u zich kunt
voorstellen.



Markeer een X op de meetschaal om aan te geven hoe uw
gezondheid VANDAAG is.



90
85
80
75

Noteer het getal waarbij u de X heeft geplaatst in
onderstaand vakje.

70
65

UW GEZONDHEID VANDAAG =

60
55
50

Wilt u a.u.b. kijken of u alle vragen heeft beantwoord?

45

Hartelijk dank voor uw medewerking!

40
35
BIJ VRAGEN KUNT U ALTIJD BELLEN
30

Contact Datacenter St Antonius 24 uur/dag 7 dagen/week
(svp bellen op volgorde 1-4, in weekend / avond (1/3)
1.
2.
3.
4.

25

088 - 320 70 51 Noortje Hallensleben (24 uur/7 dgn)
088 - 320 70 52 Sven van Dijk (24 uur/7 dgn)
088 - 320 70 53 Lotte Boxhoorn
088 - 320 70 54 Xavier Smeets

20
15

Adres:
Datacenter St. Antonius Ziekenhuis
Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein
Secretariaat 088 320 8942
Fax 088-320 7070
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0
De slechtste
gezondheid die u zich
kunt voorstellen
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