
PROMs Vragenlijst Echografiepraktijk TwentheCentrum

Volledige achternaam                                                                                                      

Geboortedatum                                                                                                                

E-mailadres                                                                                                                     

Algemene gezondheid (aankruisen wat van toepassing is)
Aankruisen Mogelijke gezondheidsproblemen

Diabetes (suikerziekte)

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Hart- en vaat ziekten

Reuma

Fibromyalgie

Zwangerschap

Ik sta onder controle bij de trombosedienst

Aankruisen Invul veld

Allergieën 

Gewrichtsprothese

Andere chronische 
ziekte?

Medicatie (lijst 
mag u laten 
kopiëren)

Betreffende de klachten waarvoor u een afspraak hebt (aankruisen 
wat van toepassing is) 

Duur van de klachten 

<1mnd 1-3mnd 3-6mnd 6mnd-1jr 1-2 jr 2-5 jr 5-10 jr >10jr

Oorzaak van de klachten (waardoor zijn de klachten in het begin ontstaan?)

Overbelasting Werk Sport Val/ongeluk Onbekend Anders 

Zie achterzijde voor vervolg > > >
Versie 2 07-12-2016



PROMs Vragenlijst Echografiepraktijk TwentheCentrum

Betreffende de klachten waarvoor u een afspraak hebt (aankruisen 
wat van toepassing is)

Werkuitval, bent u op dit moment in de ziektewet?

Nee (ik ben gewoon 
aan het werk)

Ja (ik zit in de  
ziektewet)

Ja (ik zit in de ziektewet maar 
niet (alleen) vanwege deze 
klachten)

Niet van toepassing (ik  
heb geen baan)

Mate van de pijn over het geheel genomen

Geen pijn Lichte pijn Matige pijn Heftige pijn Ondraaglijk

Frequentie van de klachten 

Af en toe Wekelijks Dagelijks Continu

Beperking in het dagelijks leven door de klachten 

Niet/nauwelijks Een beetje Nogal Veel Helemaal

Nachtelijke klachten 

Nooit 1 -2 nachten per week 3-4 nachten per week 5-6 nachten per week Elke nacht

Voorgaande onderzoeken en/of behandelingen

O         Injectie door huisarts  Hoe vaak? ………X
O Injectie door medisch specialist in het ziekenhuis Hoe vaak? ………X
O Operatie
O Rust
O Medicijnen
O Fysiotherapie/manueeltherapie Hoe vaak óf Hoelang? …………………… (ongeveer)
O Cesartherapie Hoe vaak óf Hoelang? ……………………..(ongeveer)
O Chiropractor/ Osteopaat Hoe vaak óf Hoelang? ………..……………(ongeveer)

O Röntgenfoto                                    
O MRI/CT
O Echo röntgenafdeling
O Echo door fysiotherapeut
O         Bloedonderzoek
O Geen
O Anders, nl ……………………………………………………………………….
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