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Inhoud: 
 
1. Vragen over uw opleiding en invulling van het dagelijks leven 
 
2. Vragen over uw gezondheidstoestand (SF-36)  
  

 
 
Toelichting 
 
Lees dit alstublieft eerst! 
 
Voor wie zijn deze vragenlijsten? 
Deze vragenlijst is bedoeld voor u, als deelnemer aan de NAC trial.. 
 
 
Waar gaan deze vragenlijsten over? 
De eerste vragenlijst bevat 2 vragen over uw opleiding en invulling van het dagelijks 
leven. Deze informatie wordt door de onderzoekers gebruikt om een algemeen beeld te 
krijgen van de deelnemers aan deze studie, en om te kijken of het medicijn ook een 
effect heeft op de maatschappelijke kosten voor zorg aan patiënten met Sikkelcelziekte.  
De tweede vragenlijst (SF-36) gaat over uw standpunten ten aanzien van uw 
gezondheid.  
 
 
Hoe lang duurt het om de lijsten in te vullen? 
Het duurt ongeveer 10 minuten om in te vullen. 
 
 
Wat gebeurt er met uw antwoorden? 
Uw antwoorden worden gebruikt voor onderzoek om zorg voor patiënten met 
Sikkelcelziekte te verbeteren. Alleen de onderzoekers zien uw antwoorden. Dus 
niemand anders. 
De onderzoekers schrijven uw naam nergens op. En zij vertellen aan niemand dat u 
aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
 
 

Fijn dat u de vragenlijsten voor ons wilt invullen! 
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Datum invullen:    |__|__| - |__|__|__| - |_2_|_0_|_1_|__| 
        d   d      m  m  m       j       j      j     j 

 
    
1. Wat is de hoogte opleiding die u heeft afgemaakt?    
 Zoek uw hoogste opleiding en kruis het hokje daarvoor aan. 

   Ik heb geen school of opleiding afgemaakt  

   Lagere school of basisschool  

    Lager beroepsonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (LBO, VMBO, MAVO, LTS, 
LEAO) 

    Middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs, 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (MBO, HAVO, VWO, 
gymnasium)  

    Hoger beroeps onderwijs, universiteit (bijv. HBO, WO) 

 Ik heb een andere opleiding afgemaakt, namelijk:  
        ...................................................... 
        ....................................................... 
        ....................................................... 

       
 
 
2. Wat doet u in het dagelijks leven?  

Kruis aan wat u de meeste tijd doet. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.     

   Ik zit op school, ik studeer 

    Ik werk in loondienst 

   Ik ben zelfstandig ondernemer  

    Ik ben huisvrouw, huisman 

 Ik ben (onvrijwillig of vrijwillig) werkloos 

 Ik ben arbeidsongeschikt, namelijk voor:      ___   % (vul in) 

   Ik ben met pensioen of prepensioen 

     Ik doe iets anders, namelijk  ........................................................ 
          ......................................................... 
          ......................................................... 

 
 
 

Dit was de laatste vraag van vragenlijst 1 van 2.  
 

Ga door met de volgende vragenlijst.
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SF-36 gezondheidstoestand                         
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SF-36 gezondheidstoestand                         
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SF-36 gezondheidstoestand                         
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Vragenlijst 2 van 2:     Patiënt Studie Nummer:         |__|__|__|__|__|__| 
  

SF-36 gezondheidstoestand                         

 
 
Dit was de laatste vraag van vragenlijst 2 van 2.  
 
 
Controleer a.u.b. of u alle vragen heeft ingevuld. 
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Heeft u vragen of opmerkingen? 
Misschien heeft u nog vragen of opmerkingen? Schrijft u deze dan hieronder op.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Hartelijk dank! 


