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Onderzoek gevolgen opname longontsteking
Instructie

Geachte heer/ mevrouw,

Voor u ligt een vragenlijst die gaat over de gevolgen van uw recente opname voor
longonsteking op uw dagelijks leven, uw betaald en/of onbetaald werk.

De vragen hebben steeds betrekking op de periode vanaf de eerste opnamedag voor de
longonsteking tot aan 28 dagen na de eerste opnamedag. Deze periode wordt in de vragenlijst
“28-dagen-periode” genoemd. U kunt de begin- en einddatum vinden onderaan dit voorblad.
U kunt de vragenlijst invullen op of na de 28e dag.

© UMCU  2011 1/44/4

We zijn bij deze vragenlijst vooral geïnteresseerd in uw mening. Er zijn dus geen goede of foute
antwoorden! Is u iets onduidelijk over deze vragenlijst, dan kunt u tijdens kantooruren bellen
naar:  088  756  8103

Als u de vragenlijst hebt ingevuld, dan kunt u deze terugsturen met de retourenveloppe naar het
volgende adres:

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afd. Julius Centrum, huispostnr 6.131, kamer 6.111
T.a.v. CAP-team
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens het CAP-START onderzoeksteam,

Henri van Werkhoven, arts-onderzoeker
Douwe Postma, arts-onderzoeker, arts in opleiding tot internist
Dr. Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog
Prof. Marc Bonten, arts-microbioloog

IN TE VULLEN DOOR ONDERZOEKER

Subject nummer:

Opname-datum:

Invullen op of na:

Nee 

Ja, namelijk (meerdere antwooden mogelijk):

7. Hebben anderen in de 28 dagen huishoudelijke taken die u normaal wel doet
overgenomen in verband met uw recente opname voor longontsteking?

- gezinsleden voor uur

- andere onbetaalde mensen voor   uur

- thuiszorg voor uur

- andere betaalde hulp voor   uur

8. Hebt u in de 28 dagen periode na uw eerste opname contact gehad met zorgverleners?
(Vermeld dit alleen wanneer u contact had in verband met de longontsteking die u hebt gehad.
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen.)

Ja, ik heb    keer telefonisch contact met de huisarts gehad

Ja, ik ben    keer op het spreekuur van de huisarts geweest

Ja, ik ben    keer door de huisarts thuis bezocht

Ja, ik ben nogmaals in het ziekenhuis opgenomen van ......-.......-.......... t/m ...... - ...... - ..........

Ja, ik ben in het verpleeghuis opgenomen van ......-......-.......... t/m ...... - ...... - ..........

Nee, ik heb na de ziekenhuisopname geen contact gehad met zorgverleners in
verband met de longontsteking

Alleenwonend
Samenwonend met echtgeno(o)t(e)/ partner/ familieleden of anderen
Bejaardenhuis

9. Wat is op dit moment uw woonsituatie?

Verpleeghuis

Wij danken u voor de tijd en moeite die u genomen heeft om deze lijst in te vullen.
Eventuele op- of aanmerkingen kunt u aan ons doorgeven via:  088 756 8103

Ja, ik ben    keer op de poli van het ziekenhuis geweest

10. Als u zelf nog kosten heeft gemaakt in verband met uw opname voor longonsteking
 die nog niet aan bod gekomen zijn kunt u deze hieronder aangeven:

9949074709
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Basisschool (lager onderwijs, speciaal onderwijs)

Lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LHNO, LEAO, huishoudschool)

Middelbaar algemeen beroepsonderwijs (bijv. VMBO, ULO, MULO, MAVO)

Vragenlijst

1. Wat is de hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgesloten?

Middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MTS, MEAO, MHNO)

Voortgezet algemeen onderwijs (bijv. HBS, MMS, HAVO, VWO, gymnasium)

Hoger beroepsonderwijs (bijv. HTS, HEAO, HHNO)

Wetenschappelijk onderwijs

Anders, namelijk:

Ik heb een betaalde baan

Ik zorg voor het huishouden (en eventueel kinderen)

Ik ben gepensioneerd of met prepensioen

2. Welke van de volgende situaties is het meest op u van toepassing?
(graag één vakje aankruisen)

Ik ben scholier of student

Ik kan (gedeeltelijk) geen werk doen vanwege gezondheidsproblemen en ben

Ik doe geen betaald werk om andere redenen (bijv. vanwege onvrijwillige
werkloosheid of vrijwilligerswerk)

Nee 

Ja, betaald werk, voor  uren per week en verdeeld over    dag(en).

Ja, vrijwilligerswerk, voor  uren per week en verdeeld over    dag(en).

3. Heeft u momenteel betaald werk of doet u vrijwilligerswerk?
(Vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld werkzaamheden voor een vereniging of kerk,
 zorg voor vrienden of familie (kleinkinderen) of ander vrijwilligerswerk dat u regelmatig doet)

ga door naar vraag 5

Ik heb geen werk verzuimd

Ik heb      dagen betaald werk verzuimd

Ik heb    dagen vrijwilligerswerk verzuimd

4. Hoeveel werkdagen (betaald of vrijwilligerswerk) heeft u in de 28 dagen verzuimd?
(dit is inclusief de opname-dagen)

Nee

Ja, voor ±     uren betaald werk

Ja, voor ±      uren vrijwilligerswerk

5. Heeft er iemand anders van zijn werk of vrijwilligerswerk moeten verzuimen door uw
opname voor longonsteking in de 28-dagen-periode?

We willen graag per week in de 28-dagen-periode weten of uw opname voor longonsteking
u gehinderd heeft in uw dagelijkse bezigheden (bijv. huishoudelijk werk, eten koken,
boodschappen doen, klussen en karweitjes in of rond huis). Vraag 6 gaat hier over.

6. Geef in onderstaand schema per week aan of uw opname voor longontsteking u
gehinderd heeft in uw dagelijkse bezigheden. Kies steeds per regel 1 antwoord.
(Denk ter vergelijking aan de periode voordat uw klachten vanwege de
longontsteking begonnen)

    Niet
gehinderd

Een beetje
gehinderd

   Matig
gehinderd

   Veel
gehinderd

Zeer veel
gehinderd

a) Week 1
(dag 1 t/m 7)

b) Week 2
(dag 8 t/m 14)

c) Week 3
(dag 15 t/m 21)

d) Week 4
(dag 22 t/m 28)

voor              % arbeidsongeschikt
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