
Vragenlijst bij het urine-onderzoek  

                                                                                                                                               

 Procedure

1. Vang de plas (urine) op in een schoon potje. Het liefst uw ochtendplas. 
Breng het potje urine binnen 2 uur naar de praktijk. 

Lukt dit niet: zet de urine in de koelkast en breng het binnen 24 uur. 

2. Vul dit formulier in en geef het samen met de urine aan de assistente. 

3. De assistente belt u zodra de uitslag bekend is. Zo nodig zet ze de urine een nacht op kweek.

Advies?  https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking/plassen-doet-pijn-en-ik-plas-kleine-beetjes  

Persoonsgegevens: 

Naam  

Geboortedatum:            

    Jonger dan 13 jaar?  Gewicht     kg

Telefoonnummer  

Datum inleveren  

Huisarts : 

Opvang van u urine

Hoe laat ving u de urine op?    uur 

Was het de eerste ochtend urine?    

Is de urine in de koelskast bewaard?  

Waarvoor brengt uw urine?   (kruis aan wat voor  u van toepassing is) 

    Hoeveel dagen heeft u al klachten?   

    Had u in het afgelopen jaar al een blaastonsteking ?      

nee ja

nee ja

Ik denk dat ik een blaasontsteking heb.

nee ja

Als controle na een behandeling met antibiotica.

Ik wil onderzoek naar een soa. 

Ik wil een zwangerschapstest, u hoeft dan deze vragenlijst niet verder in te vullen

https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking/plassen-doet-pijn-en-ik-plas-kleine-beetjes
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Welke klachten heeft u? 

Pijn of branderig gevoel bij plassen  

Vaak plassen of kleine beetjes plassen  

Pijn in uw onderbuik             

Pijn in de rug/flanken  

Temperatuur opgemeten   mijn temperatuur is  

Beantwoord deze vragen:
Voelt u zich ziek?  

Heeft u een katheter?  

Heeft u een blaasziekte of nierziekte?  

Heeft u diabetes (suikerziekte)?  

Bent u allergisch voor antibiotica?  

      Welke?  

Verliest u soms wat urine (incontinentie)?  

                 zo ja,  Wilt u hiervoor een afspraak? 
maken?             

Kunt u een geslachtsziekte hebben?  

Vragen voor vrouwen:
Heeft u vaginale klachten  

      Welke?  

Heeft u andere vaginale afscheiding?    Wat is anders?

      

Bent u nu ongesteld?    

Bent u zwanger?  

Vragen voor mannen:
Komt er pus of waterig vocht uit uw penis?  

Dank u wel !!

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja
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