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Instructieblad voor afname werkblad bij protocol: 

 

“PTX-3 and zinc as potential markers of disease severity  

during sickle cell painful crisis” 

 

 

1. Direct na het verkrijgen van informed consent wordt van de onderzoeker of verpleging 

gevraagd de vragenlijst af te nemen. 

2. Vul eerst in: op welk onderzoekssite de vragenlijst wordt afgenomen, je eigen naam, wat 

de studiecode is van de patiënt, de datum van opname van patiënt en tevens de datum en 

tijdstip van afname van de vragenlijst.   

3. Vragen 1 t/m 4 zijn belangrijk af te nemen zo snel mogelijk na opname. Loop deze 

samen door met de patiënt. (Bekende complicaties kunnen later door de verantwoordelijk 

onderzoeker ingevuld worden)  

4. Vraag de patiënt ook een VAS Score te geven voor de gemiddelde pijn van de 

afgelopen 24 uur en een VAS score voor het moment van opname. Noteer deze in het 

schema.  

5. Noteer tevens de pijnmedicatie die patiënt heeft genomen de 24 uur voor opname.  

6. De vragenlijst in de patiëntenstatus bewaren. 
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PTX-3 and zinc as potential markers of disease severity  

during sickle cell painful crisis 

Graag zo snel mogelijk afnemen na opname. Naam onderzoeker:………………………. 

Ziekenhuis:   :   Datum opname patiënt: …………………... 

 

Datum van afname vragenlijst:……………  Tijdstip afname vragenlijst: ……………. 

 

Studienummer:  ……………………………………………… 

 

Bekende complicaties voor opname (doorhalen welke niet van toepassing is): osteonecrose/ 

pulmonale hypertensie/nefropathie/CVA/priapisme/cholecystolithiasis/retinopathie/ulcera 

benen/anders, namelijk:........... 

 

Bloedtransfusie <3 maanden terug: nee/ja, namelijk datum:……………… 

1. Hoeveel dagen geleden zijn de pijnklachten begonnen? (1 antwoord aankruisen) 

o Vandaag, geschat tijdstip:........................................................................................ 

o 1  dag geleden, geschat tijdstip............................................................................... 

o 2 dagen geleden, geschat tijdstip............................................................................ 

o Meer dan 2 dagen geleden, namelijk………dagen geleden 

 

2. Op welke plekken zit de pijn 

  met name?  

 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

PIJN  rechts links 

Armen --------   

Benen --------   

Buik  --------- --------- 

Rug  --------- --------- 

Ribben --------   

Sternum  --------- --------- 

Nek  --------- --------- 

Hoofd  --------- --------- 

aan de AH  --------- --------- 
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3. Is er een uitlokkende oorzaak van de pijnklachten aan te wijzen? (1 antwoord aankruisen) 

o Ziekte 

o Kou 

o Stress 

o Sport 

o Menstruatie 

o Anders, namelijk: ………………………. Of: Ik weet het niet 

 

4. Welke bijkomende klachten heeft patiënt bemerkt de afgelopen week, inclusief vandaag? 

• Keelpijn ja/nee   Hoofdpijn ja/nee 

• Hoesten ja/nee    Snot/slijm ja/nee 

• Kortademigheid ja/nee 

• Braken  ja/nee   Diarree  ja/nee 

• Koorts  ja/nee    Pijn bij plassen ja/nee 

• Overig, namelijk………… 

 

Informatie verkregen tijdens opname: 

* VAS score: vraag de patiënt een gemiddelde pijnscore te geven voor de afgelopen 24 uur op het 

moment dat er bloed afgenomen wordt (= dag -1) en de VAS bij opname (= dag 0) 

∞ Pijnmedicatie: kruis aan welke medicatie patiënt heeft gebruikt de afgelopen 24 uur op het 

moment dat er bloed afgenomen wordt.  

Dag no van 

opname/datum 

VAS score * 

 

Pijn medicatie ∞  

PCM NSAID Opiaten 

Tramal Overig 

-1.      

0.      

1.       

...      

...      

...      
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Aanvullende informatie: 

Datum en tijdstip van ontslag: ………………............................................ 

Diagnose bij ontslag:………………….......................................................... 

Complicaties tijdens opname:............................................................................. 

Bewezen infectie: nee/ja, namelijk:................................................................. 

 

Bij poli bezoek minimaal 3 maanden na opname voor pijnlijke crise in te vullen: 

Indien van toepassing;  

- tijd verstreken tot volgende opname voor pijnlijke crise:………………………of: nvt 

- zijn er thuis crisen geweest welke belemmerend waren voor het normale functioneren, maar 

waarvoor geen opname nodig was:  ja/nee. 


