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Inhoud: 
 

1. Vragen over uw gezondheidstoestand (SF-36)  
 
2. Vragen over zorggebruik, gezondheid en werk (MCQ & PCQ)   

 
 
 
 
Toelichting 
 
Lees dit alstublieft eerst! 
 
Voor wie zijn deze vragenlijsten? 
Deze vragenlijsten zijn bedoeld voor u, als deelnemer aan de NAC trial.. 
 
 
Waar gaan deze vragenlijsten over? 
De eerste vragenlijst (SF-36) gaat over uw standpunten ten aanzien van uw 
gezondheid.  
De tweede vragenlijst gaat over uw zorggebruik in de afgelopen 3 maanden (MCQ) en 
over uw gezondheid en werk in de afgelopen 4 weken (PCQ).  
 
 
Hoe lang duurt het om de lijsten in te vullen? 
Het duurt ongeveer 15 minuten om de lijst 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! 



 

Vragenlijst 1 van 2:     Patiënt Studie Nummer:         |__|__|__|__|__|__| 
  

SF-36 gezondheidstoestand                               

Datum invullen:    |__|__| - |__|__|__| - |_2_|_0_|_1_|__| 
       d      d          m    m    m            j        j           j       j 
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Vragenlijst 1 van 2:     Patiënt Studie Nummer:         |__|__|__|__|__|__| 
  

SF-36 gezondheidstoestand                               

 
 

  
Dit was de laatste vraag van vragenlijst 1 van 2.   
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

 
 
 

 
 
 
 

Vragen over uw zorggebruik 
(MCQ) 

 
&  
 

Vragen over uw gezondheid en werk  
(PCQ) 

 
 

- NAC trial -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onderzoekers noemen deze vragenlijsten: 

de iMTA MCQ  & PCQ (aangepaste versie voor NAC trial) 
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Instructie 
Hoe moet u de lijst invullen? 

 Begin bij de eerste vraag en volg de nummering. 
 Kruis voor iedere vraag één antwoord aan, behalve als er bij de vraag staat dat u 

meer dan één hokje mag aankruisen. 
 Bij sommige vragen kunt u een getal of tekst invullen op de stippellijn. 
 U kunt geen foute antwoorden geven 

 
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 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING VRAAG 1 – 2 – 3  
Wij willen graag weten met welke dokters en hulpverleners u in de afgelopen 3 
maanden een afspraak had. Het gaat om medische afspraken voor uzelf.  
 
Kruis in de tabel bij vraag 1 aan met welke hulpverleners u in verband met uw 
Sikkelcelziekte een afspraak heeft gehad. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
Geef bij vraag 2 en 3 aan met welke hulpverleners u verder nog contact heeft 
gehad voor klachten die niet te maken hadden met uw sikkelcelziekte. 
 
Tel bij beide tabellen alle afspraken 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  
 Afspraken omdat u een lichamelijke of psychische klacht had 
 Afspraken waarbij de dokter bij u thuis kwam 
 Telefonische afspraken 
 Telefoontjes met de receptenlijn  

 
Wat telt hier niet mee? 

 Telefoontjes om een afspraak te maken 
 Afspraken voor anderen, bijvoorbeeld voor uw kind 
 Controle afspraken uitsluitend in verband met deelname aan dit 

onderzoek 
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

 

Vraag 1. Geef per hulpverlener(-s) aan of u 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   
    Internist / hematoloog 

               Ja, vul aantal in: |___|___| 

               Nee   
     Cardioloog 

               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   
     Bedrijfsarts 

               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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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Vraag 2. Heeft u in de afgelopen 3 maanden nog afspraken gehad met 
hulpverlener(-s) voor klachten die niet met uw Sikkelcelziekte te maken 
hadden?  

 Nee   

 Ja 

 
 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 3.  
Ga anders verder met vraag 4.  
 
 
 
Vraag 3. Vul in onderstaande tabel in met welke hulpverlener(-s) u in de 
afgelopen 3 maanden afspraken gehad voor klachten die niet met uw 
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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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Vraag 4. Heeft u in de afgelopen 3 maanden hulp van de thuiszorg gehad? 

 Nee 

 Ja 

 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 5 tot en met 7.  
Ga anders verder met vraag 8.  
 
 
Vraag 5. Wat voor hulp van de thuiszorg heeft u gehad in de afgelopen 3 
maanden? U kunt meer dan 1 antwoord aankruisen. 

 
 Huishoudelijke hulp 

voorbeeld: stofzuigen, bed opmaken, boodschappen doen 

 
 Verzorging van uzelf  

voorbeeld: hulp bij douchen of aankleden 

 

 Verpleging  
voorbeeld: verband omdoen, medicijnen geven, bloeddruk meten 

 
 
Vraag 6. Hoeveel weken heeft u deze thuiszorg gehad?  
Tel alle weken in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. Vul het totaal aantal weken in.  
Let op: een periode van 3 maanden telt 13 weken. 

 
Huishoudelijke hulp: |___|___|    weken in de afgelopen 3 maanden 
 
Verzorging van uzelf: |___|___|    weken in de afgelopen 3 maanden 
 
Verpleging:    |___|___|    weken in de afgelopen 3 maanden 
 
 
 
Vraag 7. Hoeveel uur thuiszorg kreeg u in deze weken gemiddeld? 
 
Huishoudelijke hulp: gemiddeld   |___|___|    uur in de week (7 dagen) 
 
Verzorging van uzelf: gemiddeld   |___|___|    uur in de week (7 dagen) 
 
Verpleging:    gemiddeld   |___|___|    uur in de week (7 dagen) 
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Vraag 8. Hoe reist u over het algemeen naar het ziekenhuis als u een afspraak 
heeft?  
Er is slechts één antwoord mogelijk.Indien u meerdere vervoersmiddelen gebruikt, 
streept u dan alleen het vervoersmiddel aan waar u de grootste afstand mee aflegt. 

 Met het openbaar vervoer 

 Met de auto 

 Met de fiets 

 Te voet 

 Anders, namelijk ………………………………………… 

 
 
Toelichting vraag 9 

De volgende vraag gaat over dingen die u in de afgelopen 3 maanden gemist hebt 
door klachten van de Sikkelcelziekte, bijvoorbeeld een sport training of een 
talencursus. Of omdat u een afspraak met een dokter of hulpverlener had in verband 
met Sikkelcelziekte.  
 
 
Vraag 9. Heeft u in de afgelopen 3 maanden lessen, cursussen of trainingen 
gemist in verband met afspraken of klachten door de Sikkelcelziekte?  
Zo ja, tel al deze keren in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. 

 Nee 

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

 Niet van toepassing  
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Toelichting 
De volgende vragen gaan over uw gezondheid en baan in de afgelopen 4 weken. 
Dus over werk waarvoor u betaald wordt.  
Hebt u geen betaalde baan? Ga dan verder met vraag 17. Lees eerst de toelichting 
boven deze vraag. 
 
 
Vraag 10. Wat is uw beroep? 
Vul in. 

 
..…………………………………………………………………. 

 
 
Vraag 11. Hoeveel uur per week werkt u?  
Tel alleen de uren waarvoor u betaald wordt. Vul in. 

 
 

          |___|___|       uren 
 
 
 
Vraag 12. Op hoeveel dagen in de week werkt u? 

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

Op     |___|___|     dagen 

 
 
 
Vraag 13. Bent u in de afgelopen 4 weken afwezig geweest van uw werk omdat 
u klachten van de sikkelcelziekte had?  
Tel het totaal aantal hele en halve dagen bij elkaar op en vul in. 

 Nee       

 Ja, ik ben     |___|___| . |___|     werkdagen afwezig geweest in de  

    afgelopen 4 weken 

 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 14. 
Ga anders verder met vraag 15. 
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Vraag 14. Was u langer dan de gehele periode van 4 weken afwezig van uw 
werk doordat u klachten had van Sikkelcelziekte?  
Het gaat om een aaneengesloten periode van werkverzuim. Zo ja, vul de datum in. 

 Nee 

 Ja, sinds          |___|___| - |___|___|___| - |_2_|_0_|___|___|  

                       d    d           m   m    m        j      j      j      j   
 

Heeft u “Ja” aangekruist? Ga dan verder met vraag 17. Lees daar eerst de toelichting. 
Ga anders verder met vraag 15.  

 
 
 
Vraag 15. Waren er in de afgelopen 4 weken dagen waarop u wel gewerkt heeft, 
maar tijdens uw werk last had van lichamelijke of psychische problemen ten 
gevolge van sikkelcelziekte?  

 Nee 

 Ja in totaal     |___|___|     werkdagen in de afgelopen 4 weken 

 
 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 16.  
Ga anders verder met vraag 17. Lees eerst de toelichting boven deze vraag. 

 
 
 
Vraag 16. Op de dagen dat u last had, kon u misschien niet zoveel werk doen 
als normaal. Hoeveel werk kon u op deze dagen gemiddeld doen?  
Kijk naar de cijfers hieronder. Een 10 betekent dat u op deze dagen net zoveel kon doen als 
normaal. Een 0 betekent dat u op deze dagen niets kon doen. Zet een cirkel om het goede 
cijfer. 

 
 
Ik kon op             Ik kon onge-    Ik kon net  
deze dagen            veer de helft    zoveel doen 
niets doen                doen     als normaal 

 

  
 
 

 

 

0 
 

 1 7 6 5 4 
 

3  2 
 

10 
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Vragenlijst 2 van 2: MCQ/PCQ   Patiënt Studie Nummer: |__|__|__|__|__|__|    
   

Zorggebruik, gezondheid & werk                   

Toelichting 17 en 18 
Ook bij onbetaald werk, kunt u last hebben van uw lichamelijke of psychische 
problemen. Soms kunt u daardoor minder doen. U kunt bijvoorbeeld niet goed voor 
de kinderen zorgen of vrijwilligerswerk doen. Of geen boodschappen doen of in de 
tuin werken. Daarover gaan de volgende vragen. 
 
 
Vraag 17. Waren er dagen in de afgelopen 4 weken waarop u minder onbetaald 
werk kon doen door uw lichamelijke of psychische problemen ten gevolge van 
sikkelcelziekte?  
Zo ja, vul het totaal aantal dagen in. 

 Nee 

 Ja, in totaal   |___|___|     dagen in de afgelopen 4 weken 

 
 
 
Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 18. 
Ga anders naar het einde van de vragenlijst. 
 
 
 
 
Vraag 18. Stel dat iemand, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een bekende, u 
op deze dagen had geholpen. En al het onbetaalde werk wat u niet kon doen, 
voor u had gedaan. Hoeveel uur was die persoon hier op deze dagen dan 
gemiddeld mee bezig geweest?  
Vul het gemiddeld aantal uur per dag in. 
 
Gemiddeld    |___|___|    uur  per dag op deze dagen 
 
 
 
 

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.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 


