
 
Copyright: ©SF-QUALIVEEN 2007 Dr Véronique Bonniaud, Pr Dianne Bryant, Pr Gordon Guyatt, Pr Bernard Parratte en Coloplast 
Laboratories Alle rechten voorbehouden. 
 
Voorafgaand aan elk gebruik van de Vragenlijst is toestemming van Dr. Véronique Bonniaud en COLOPLAST Laboratories nodig, 
verbaal afgegeven aan de Gebruiker en via een geschreven formulier of e-mail ingediend bij Mapi Research Trust. Neem a.u.b. 
contact op met Mapi Research Trust om toestemming te verkrijgen. www.mapi-trust.org – trust@mapi.fr 
. 

 

Centrum  N° └──┴──┘        Visite N° └──┴──┘ 

Patiënt N°         Patiënt initialen └──┴──┘  

 

 

 SF-QUALIVEEN© 
 

Hoe u de vragenlijst invult: 

 

De volgende vragen gaan over blaasproblemen die u zou kunnen hebben en hoe u daarmee 

omgaat.  

 

Vult u deze vragenlijst in op een rustige plek en bij voorkeur alleen. Neem de tijd die u nodig 

heeft. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als u niet zeker weet hoe u een vraag moet 

beantwoorden, kies dan het antwoord dat het beste bij u past. Uw antwoorden blijven strikt 

anoniem en vertrouwelijk.  

 

Als u de vragen beantwoordt, denk dan aan de manier waarop u op dit moment uw blaas leegt. 

Bedankt voor uw medewerking.  

 

 Schrijf alstublieft de datum van vandaag op voordat u de vragenlijst invult: 
 

 └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ 
            Dag        Maand        Jaar 

 

 
 
 
 

DE INFORMATIE DIE DEZE VRAGENLIJST BEVAT, IS STRIKT  
ANONIEM EN VERTROUWELIJK.  
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UW BLAASPROBLEMEN EN HOE U OP DIT MOMENT UW BLAAS LEEGT: 
 
 

Beantwoord alle vragen door het juiste hokje aan te kruisen. 

 

 
 Helemaal 

niet 
Een beetje       Matig  Nogal Heel erg 

1. Maken uw blaasproblemen uw leven 
in het algemeen ingewikkeld? 

0 1 2 3 4 

2. Vindt u de tijd die het kost om te 
plassen of te katheteriseren 
hinderlijk? 

0 1 2 3 4 

3. Maakt u zich zorgen dat uw 
blaasproblemen erger worden? 

0 1 2 3 4 

4. Maakt u zich zorgen dat u naar urine 
ruikt? 

0 1 2 3 4 

5. Voelt u zich bezorgd over uw 
blaasproblemen? 

0 1 2 3 4 

6. Voelt u zich in verlegenheid gebracht 
door uw blaasproblemen? 

0 1 2 3 4 

  Nooit  Zelden Af en toe Vaak Altijd 

7. 
Wordt uw leven bepaald door uw 
blaasproblemen? 

0 1 2 3 4 

8. Kunt u de deur uitgaan zonder van 
tevoren iets te plannen? 

4 3 2 1 0 

 
 
 

 

          

Hartelijk dank voor uw waardevolle hulp 
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Bereken model voor scores van de  SF-Qualiveen 
  

Qualiveen domein scores  
 

 

 Belasting 
door 

beperkingen 

 Angsten  Gevoelens  Frequentie 
van 

beperkingen 

 

 # antw  # antw  # antw  # antw  
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____ 
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____
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____
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____

 

 2 ____  4 ____  6 ____  8 ____  
             

Totaal = ____  = ____  = ____  = ____  
             

Gedeeld door   2   2    2   2  
             

Score = ____  = ____  = ____  = ____  
             
             
 SF-Qualiveen totaalscore       
            Scores       

Belasting door 
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Angsten 
Gevoelens 
Frequentie van 
beperkingen 

 
Som van de scores 
 
Gedeeld door 

SF-Qualiveen 
totaalscore 
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# : nummer van het item 
antw : antwoord van het item 
 

 


