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Instructie 
 
Lees dit alstublieft eerst! 
 
Voor wie is deze vragenlijst? 
Deze vragenlijst is bedoeld voor de ouder of verzorger van uw kind dat deelneemt aan 
de NAC trial.. 
Bent u degene die het meest voor dit kind zorgt? Dan vragen we u om de lijst in te 
vullen. Is er iemand anders die meer voor dit kind zorgt? Dan vragen we u om de lijst 
aan deze persoon te geven. En dan vragen we deze persoon om de lijst in te vullen. 
 
Waar gaat de vragenlijst over? 
De vragenlijst gaat voornamelijk over de gezondheid van uw kind in de afgelopen 3 
maanden. We stellen ook een aantal vragen over u en uw werk. 
 
Hoe lang duurt het om de lijst in te vullen? 
Het duurt ongeveer 15 minuten om de lijst in te vullen. 
 
Hoe moet u de lijst invullen? 

 Begin bij de eerste vraag. Vul alle vragen in. 
 Kruis voor iedere vraag één antwoord aan, behalve als er bij de vraag staat dat 

u meer dan één antwoord mag aankruisen. 
 Bij sommige vragen moet u een getal of vrije tekst invullen op de stippellijn of 

de aangegeven hokjes. 
 
Wilt u een antwoord veranderen? 

 Streep het oude antwoord door. 
 Kruis een nieuw antwoord aan. 
 Zet een pijl in de kantlijn voor het nieuwe antwoord. 

 

   oud antwoord 

        nieuw antwoord 

 
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 en de naam van uw kind nergens op. En zij 
vertellen aan niemand dat u aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
 

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

 

TOELICHTING 
Let op: De volgende vragen gaan over u (ouder of verzorger) en uw werk in de 
afgelopen 4 weken. 
 
Vraag 1. U vult deze vragenlijst in. Wie bent u? 
Er is slechts één antwoord mogelijk. 

 De moeder van dit kind 

 De vader van dit kind 

 De partner van de vader 

 De partner van de moeder 

 Iemand anders, namelijk ………………………..…………… 
 

 
Vraag 2. In welk jaar bent u geboren?  
Vul het jaartal  in. 
 

Jaar    |_1_|_9_|____|____| 
            
 
Vraag 3. Wat is uw woonsituatie? 
Er is slechts één antwoord mogelijk. 

 Ik ben getrouwd óf ik woon samen met mijn partner  

 Ik ben niet getrouwd en woon ook niet samen 
 

 
Vraag 4. Wat is de hoogte opleiding die u heeft afgemaakt?    
Zoek uw hoogste opleiding en kruis deze aan. Er is slechts één antwoord mogelijk. 

   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:       

        ....................................................... 
         ....................................................... 
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TOELICHTING 
De volgende vragen gaan over uw baan. Dus over werk waarvoor u betaald wordt. 
Hebt u geen betaalde baan? Gaan dan verder met vraag 8. Lees eerst de toelichting 
boven deze vraag. 
 
 
Vraag 5. 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  ........................................................ 
          ......................................................... 
          ......................................................... 
 
Vraag 6. Wat is uw beroep? 
Vul in. 
 

..…………………………………………………………………. 
 
 
Vraag 7. Hoeveel uur per week werkt u?  
Tel alleen de uren waarvoor u betaald wordt. Vul in. 

 
|____|____|       uren 

 
 
 

Vraag 8. Op hoeveel dagen in de week werkt u? 

Tel het totaal aantal dagen bij elkaar op en vul in. 
 

Op     |____|____|     dagen 
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Vraag 9. Bent u in de afgelopen 4 weken afwezig geweest van uw werk omdat 
uw kind klachten van sikkelcelziekte had?  
Tel het totaal aantal hele en halve dagen bij elkaar op en vul in. 

 Nee       

 Ja, ik ben     |____|____| . |____|     dagen afwezig geweest  

      (Tel alleen de werkdagen in de afgelopen 4 weken) 

 
 
 
TOELICHTING 
Let op: de vragenlijst gaat vanaf hier alleen over uw kind dat mee doet aan deze 
studie. Alle vragen die nu komen, gaan over dit kind. 
 
 
 
Vraag 10. Zit uw kind op school? 

Er is slechts één antwoord mogelijk 

 Nee, mijn kind zit niet (meer) op school 

 Ja, mijn kind zit op school 

 
 
 

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 11. Ga anders verder met vraag 12. 
 
 
 
Vraag 11. Op wat voor school zit uw kind? 
Er is slechts één antwoord mogelijk 

 Basisschool 

 School voor speciaal onderwijs 

 School voor voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs 
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TOELICHTING 
Wij willen graag weten met welke dokters en hulpverleners uw kind in de afgelopen 
3 maanden een afspraak had.  
 
Kruis in de tabel bij vraag 12 aan met welke hulpverleners uw kind in verband met 
Sikkelcelziekte een afspraak heeft gehad. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
Geef bij vraag 13 en 14 aan met welke hulpverlener(-s) uw kind contact heeft gehad 
voor klachten die niet te maken hadden met sikkelcelziekte. 
 
Tel bij beide tabellen alle afspraken voor uw kind in de afgelopen 3 maanden per 
hulpverlener(-s) bij elkaar op en vul in de derde kolom in hoeveel afspraken dit in 
totaal waren. 
Weet u niet precies hoeveel afspraken het waren? Schrijf dan op hoeveel het er 
ongeveer waren. 
 
Welke afspraken tellen hier wel mee? 

 Controles voor uw kind 
 Afspraken omdat uw kind een lichamelijke of psychische klacht had 
 Afspraken waarbij de dokter voor uw kind thuis kwam 
 Telefonische adviezen van de dokter voor uw kind 
 Telefoontjes met de receptenlijn voor uw kind 

 
Wat telt hier niet mee? 

 Telefoontjes om een afspraak te maken 
 Afspraken voor anderen, bijvoorbeeld voor uzelf of voor een ander kind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controle afspraken uitsluitend in verband met deelname aan dit onderzoek 
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Vraag 12. Geef per hulpverlener(-s) aan of uw kind hier een afspraak heeft 
gehad in de afgelopen 3 maanden in verband met klachten door Sikkelcelziekte.  
Indien ja, vul het totaal aantal afspraken in. 

 

Soort hulpverlener(-s) 
(voor klachten gerelateerd aan sikkelcelziekte) 

Kruis aan 
Totaal aantal 

afspraken  

               Nee   
     Huisarts 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Kinderarts 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
    Kinderhematoloog 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Kindercardioloog 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Maatschappelijk werker 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Fysiotherapeut 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee        Alternatief genezer 
     (bijvoorbeeld een homeopaat, een  
      acupuncturist of een traditioneel genezer)                Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Psycholoog /  Psychotherapeut 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
      Psychiater 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

              Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 
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Vraag 13. Heeft uw kind in de afgelopen 3 maanden nog afspraken gehad met 
hulpverlener(-s) voor klachten die niet met Sikkelcelziekte te maken hadden?  

 Nee   

 Ja 

 
 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 14.  
Ga anders verder met vraag 15.  
 
 
 
Vraag 14. Vul in onderstaande tabel in met welke hulpverlener(-s) uw kind in de 
afgelopen 3 maanden afspraken heeft gehad voor klachten die niet met 
Sikkelcelziekte te maken hadden?  
Indien ja, vul het totaal aantal afspraken in. 
 

 

Soort hulpverlener(-s) 
(voor klachten niet gerelateerd aan sikkelcelziekte) 

Kruis aan 
Totaal aantal 

afspraken 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

              Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   Anders, namelijk: 
 
       ……………………………………..              ● Ja, vul aantal in: |___|___| 
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Vraag 15. Hoe reist uw kind (en u) over het algemeen naar het ziekenhuis als 
hij/zij een afspraak heeft?  
Er is slechts één antwoord mogelijk.Indien uw kind meerdere vervoersmiddelen 
gebruikt, streept u dan alleen het vervoersmiddel aan waar uw kind de grootste 
afstand mee aflegt. 

 Met het openbaar vervoer 

 Met de auto 

 Met de fiets 

 Te voet 

 Anders, namelijk ………………………………………… 
 
 
 
 
 

TOELICHTING 
De volgende vragen gaan over dingen die uw kind in de afgelopen 3 maanden gemist 
heeft door klachten van de Sikkelcelziekte. Of omdat uw kind een afspraak met een 
dokter of hulpverlener had in verband met Sikkelcelziekte.  
Misschien heeft uw kind hierdoor lessen op school gemist. Of bijvoorbeeld 
voetbaltraining, zwemles of muziekles. 
 
 
 
 
Vraag 16. Heeft uw kind in de afgelopen 3 maanden lessen op school gemist in 
verband met afspraken of klachten door de Sikkelcelziekte?  
Zo ja, Tel alle hele en halve dagen in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. 

 Nee 

 Ja , in totaal     |____|____| . |____|    dagen in de afgelopen 3 maanden 

 Niet van toepassing (zit bijv. niet op school) 
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Vraag 17. Heeft uw kind in de afgelopen 3 maanden andere lessen of 
trainingen gemist in verband met afspraken of klachten door de 
Sikkelcelziekte?  
Zo ja, tel alle keren in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. Bijvoorbeeld 
voetbaltraining, zwemles of muziekles. 
 

 Nee 

 Ja , in totaal     |____|____|    keer in de afgelopen 3 maanden 

 Niet van toepassing (neemt bijv. niet deel aan andere activiteiten) 

 
 

 

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

 
Hartelijk dank! 
 

 


