
Vragenlijst onderzoek >18 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan ons onderzoek. Wij willen graag weten of u op dit 

moment nog problemen met het plassen heeft en wat voor invloed de plasklachten eerder 

hebben gehad op u. Hiervoor willen we u vragen de volgende vragenlijst in te vullen.  

De vragenlijst bestaat uit vier delen en zal ongeveer 30 minuten de tijd kosten om in te 

vullen.   

Deel 1: algemene gegevens  

1. Wat is uw geboortedatum? ________________ 
 

2. Wat is uw geslacht?  
o Man 
o Vrouw 

 
3. In welk land bent u geboren? 

o Nederland 
o Nederlandse Antillen 
o Marokko 
o Suriname 
o Turkije 
o Anders, namelijk________________ 

 
4. In welk land is uw moeder geboren? 

o Nederland 
o Nederlandse Antillen 
o Marokko 
o Suriname 
o Turkije 
o Anders, namelijk________________ 

 
5. In welk land is uw vader geboren? 

o Nederland 
o Nederlandse Antillen 
o Marokko 
o Suriname 
o Turkije 
o Anders, namelijk________________ 

 
6. Wat is uw woonsituatie, daar waar u het meeste bent? 

o Ik woon op mezelf 
o Ik woon nog thuis bij mijn ouders 
o Ik woon bij mijn moeder, mijn ouders zijn gescheiden 
o Ik woon bij mijn vader, mijn ouders zijn gescheiden 
o Ik woon gedeeltelijk bij mijn vader en gedeeltelijk bij mijn moeder, mijn 

ouders zijn gescheiden  



o Anders, namelijk________________ 
 

7. Wat is uw dagelijkse bezigheid en wat voor werk/studie doet u? 
o Werk, namelijk________________ 
o Studie, namelijk________________ 
o Anders, namelijk________________ 

 
8. Indien u nog studeert, in wat voor soort klas zit u nu? 

o VMBO-kader beroepsgericht 
VMBO-gemengde leerweg 

o VMBO-theoretische leerweg / VMBO t / HAVO 
o HAVO/ HAVO / VWO 
o VWO (Atheneum)/ VWO (Atheneum) tweetalig 
o Gymnasium/ Gymnasium tweetalig 
o HBO 
o WO 
o Anders, namelijk________________ 

 
9. Indien u werkt, wat is uw hoogst afgeronde opleiding met diploma? 

o LBO / praktijkonderwijs 
o VMBO / MAVO 
o MBO 
o HAVO 
o HBO 
o VWO / Atheneum / Gymnasium 
o WO 
o Anders, namelijk________________ 

 
10. Indien u werkt, hoeveel werkt u? 

o Niet van toepassing 
o Fulltime 
o Parttime, ___ uren per week  

 
11. Wat is de hoogst genoten opleiding van uw vader? 

o LBO / praktijkonderwijs 
o VMBO / MAVO 
o MBO 
o HAVO 
o HBO 
o VWO / Atheneum / Gymnasium 
o WO 
o Anders, namelijk________________ 

 
 

12. Wat is de hoogst genoten opleiding van uw moeder? 
o LBO / praktijkonderwijs 
o VMBO / MAVO 



o MBO 
o HAVO 
o HBO 
o VWO / Atheneum / Gymnasium 
o WO 
o Anders, namelijk________________ 

 
13. Indien u zelfstandig woont, wat is uw burgerlijke staat? 

o Alleenstaand, nooit getrouwd geweest 
o Niet van toepassing, woon nog bij mijn ouders 
o Getrouwd 
o Samenwonend 
o Gescheiden, u woont alleen  
o Gescheiden, u woont met een nieuwe partner 
o Weduwe/weduwnaar 
o Anders, namelijk________________ 

 
14. Indien u werkt, wat is uw inkomen? 

o Geen inkomen 
o Tot 500 Euro 
o 500 to 1.000 Euro 
o 1.000 tot 1.500 Euro 
o 1.500 tot 2.000 Euro 
o 2.000 tot 2.500 Euro 
o 2.500 tot 3.000 Euro 
o 3.000 tot 3.500 Euro 
o 3.500 tot 4.000 Euro 
o 4.000 Euro of meer 
o Weet ik niet / wil ik niet zeggen 

 
  



De volgende vragen gaan over de aan- of afwezigheid van psychische of psychiatrische 
problemen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig doorleest. Afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie en uw persoonlijke antwoorden hoeft u waarschijnlijk een deel van de 
vragen niet in te vullen. Bij deze vragen kunt u ‘niet van toepassing’ invullen. 
 
15. Bent u gediagnosticeerd met een psychische of psychiatrische stoornis? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

o Nee  
o Ja, stemmingsstoornis (bijvoorbeeld depressie) 
o Ja, angststoornis of paniekstoornis 
o Ja, slaapstoornis 
o Ja, psychotische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie) 
o Ja, persoonlijkheidsstoornis 
o Ja, eetstoornis 
o Ja, autisme 
o Ja, ADHD 
o Ja, anders, namelijk________________ 
o Weet ik niet / wil ik niet zeggen 
o Niet van toepassing 

 
16. Bent u op dit moment in behandeling voor deze diagnose(s)? 

o Nee  
o Ja  
o Nu niet meer, in het verleden wel 

 
17. Hoe lang is het geleden dat u in behandeling bent geweest voor deze diagnose(s)? 

o Minder dan 1 jaar geleden 
o 1 tot 3 jaar geleden 
o Meer dan 3 jaar geleden 
o Niet van toepassing 

 
18. Om wat voor een soort behandeling gaat/ ging het bij deze diagnose(s)? 

o Psychologische hulpverlening 
o Medicijnen 
o Zowel psychologische hulpverlening als medicijnen 
o Anders, namelijk________________ 
o Weet ik niet / wil ik niet zeggen 
o Niet van toepassing 

 
19. Heeft u volgens uzelf regelmatig last van bepaalde klachten, zonder dat u 
gediagnosticeerd bent met een specifieke stoornis? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Nee, weinig tot nooit last van onderstaande klachten 
o Ja, slaapproblemen 
o Ja, eetproblemen 

 
  



Deel 2: Blaassymptomen 
 
Bij het volgende deel van de vragenlijst wordt u gevraagd hoeveel last u de afgelopen 4 
weken hebt gehad van bepaalde blaassymptomen. Zet een kruisje in het vakje dat het best 
omschrijft in welke mate u tijdens de afgelopen 4 weken last had van ieder symptoom. Er 
zijn geen goede of foute antwoorden. Let er op dat u iedere vraag beantwoordt.  
 

Hoeveel last had u tijdens de 
afgelopen 4 weken van…  

Hele-
maal 
geen 

Een 
klein 
beetje 

Wat  Nogal 
wat  

Veel  Heel 
veel 

1. Dikwijls moeten plassen 
overdag 

      

2. Een vervelende drang om te 
plassen  

      

3. Een plotselinge drang om te 
plassen met weinig of geen 
waarschuwing 

      

4. Ongewild urineverlies van 
kleine hoeveelheden urine 

      

5. ’s Nachts plassen       

6. ’s Nachts wakker worden 
omdat u moest plassen 

      

7. Een onbedwingbare drang om 
te plassen 

      

8. Urineverlies dat gepaard gaat 
met een sterke behoefte om te 
plassen  

      

9. Lang duren voordat de plas op 
gang komt 

      

10. Moeten persen om te kunnen 
plassen 

      

11. Een onderbroken straal 
tijdens het plassen 

      

12. Het gevoel niet helemaal leeg 
te kunnen plassen 

      

13. Urineverlies bij 
hoesten/niezen/sporten 

      

14. Urineverlies tijdens de slaap        

 



 
 
15. Hoe vaak plast u gemiddeld overdag? 

o Minder dan 3 keer 
o Tussen de 3-9 keer 
o Meer dan 9 keer 

 
16. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken last van ongewild urineverlies overdag? 

o 0 keer 
o 1-5 keer 
o Meer dan 5 keer 

 
18. Indien u ongewild urineverlies heeft gehad overdag, wat was de gemiddelde hoeveelheid 
urineverlies? 

o Druppels 
o Kleine plekken 
o Natte broek 
o Niet van toepassing 

 
17 Hoe vaak plast u gemiddeld in de nacht? 

o 0 -1 keer 
o 2-3 keer 
o Meer dan 3 keer 

 
18. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken last van ongewild urineverlies in de nacht? 

o 0 keer 
o 1-5 keer 
o Meer dan 5 keer 

 
19. Indien u ongewild urineverlies heeft gehad in de nacht, wat was de gemiddelde 
hoeveelheid urineverlies? 

o Druppels 
o Kleine plekken 
o Natte broek/ bed 
o Niet van toepassing 

 
20.  Heeft u momenteel een behandeling voor eventuele plasklachten, zo ja welke? 

o Niet van toepassing 

o Medicatie via de huisarts 

o Fysiotherapie  

o Bij mijn behandelend uroloog (met eventueel medicatie) 

  



De hierboven gestelde vragen informeerden naar de aanwezigheid van  individuele 
blaassymptomen. Denk bij de volgende vragen na over uw algemene blaassymptomen 
tijdens de afgelopen 4 weken en hoe deze symptomen uw leven hebben beïnvloed.  
 

Hoe vaak tijdens de afgelopen 4 
weken hebben uw 
blaassymptomen…  

Nooit Zelden Soms Vaak Meesta
l 

Altijd  

21. Ertoe geleid dat u uw heen- 
en terugreis nauwkeurig plande? 

      

22. Ertoe geleid dat u zich 
overdag suf of slaperig voelde?  

      

23. Ertoe geleid dat u van 
tevoren plande hoe u zo snel 
mogelijk bij de toiletten in 
openbare gelegenheden kon 
komen? 

      

24. U overstuur gemaakt?       

25. U gefrustreerd?       

26. Ertoe geleid dat u het gevoel 
had dat er iets mis met u was? 

      

27. Een goede nachtrust in de 
weg gestaan? 

      

28. Ertoe geleid dat u uw 
lichamelijke activiteiten 
(fitnessen, sporten, enz.) 
verminderde?  

      

29. Verhinderd dat u ’s morgens 
goed uitgerust wakker werd? 

      

30. Uw gezin/familie en vrienden 
gefrustreerd? 

      

31. U angstig of ongerust 
gemaakt? 

      

32. Ertoe geleid dat u vaker 
thuisbleef dan u zou willen? 

      

33. Ertoe geleid dat u uw 
reisplannen zodanig aanpaste dat 
u altijd in de buurt van een toilet 
was? 

      



34. Ertoe geleid dat u activiteiten 
vermeed waar geen toilet 
aanwezig was (bijv. wandelen, 
hardlopen, trektochten maken)? 

      

35. U gefrustreerd of geërgerd 
omdat u zoveel tijd op het toilet 
doorbracht? 

      

36. U uit uw slaap gehaald?       

37. Ertoe geleid dat u zich zorgen 
maakte over geur of hygiëne? 

      

38. Ertoe geleid dat u zich niet op 
uw gemak voelde terwijl u met 
anderen reisde omdat er een 
sanitaire stof gemaakt moest 
worden? 

      

39. Een invloed gehad op uw 
relaties met uw gezin/familie en 
vrienden? 

      

40. Ertoe geleid dat u minder 
vaak deelnam aan het sociale 
leven, zoals feestjes of bezoeken 
aan familie en vrienden? 

      

41. U in verlegenheid gebracht?       

42. Het krijgen van de 
hoeveelheid slaap die u nodig 
had in de weg gestaan? 

      

43. Problemen tussen u en uw 
partner of echtgeno(o)t(e) 
veroorzaakt?  

      

44. Ertoe geleid dat u uw 
activiteiten zorgvuldiger plande? 

      

45. Ertoe geleid dat u, zodra u 
ergens kwam waar u nog nooit 
eerder geweest was, zich ervan 
op de hoogte stelde waar het 
dichtstbijzijnde toilet zich 
bevond? 

      

 
46. Wenst u een afspraak op de polikliniek voor eventuele huidige plasproblemen? 

o Niet van toepassing 

o Ja 

o Nee  

  



Deel 3: Invloed van plasproblemen op uw welbevinden 
 
In dit deel van de vragenlijst wordt gevraagd naar uw algemeen welbevinden. Het is bekend 
dat dit beïnvloed kan worden door problemen met het plassen nu of door plasproblemen in 
het verleden. 
Deze vragenlijst dient ervoor om te weten te komen hoe u zich nu voelt. Lees iedere vraag 
goed door en geef uw antwoord aan met een kruisje in het hokje dat het beste weergeeft 
hoe u zich gedurende de afgelopen week gevoeld heeft. 
Denk niet te lang na over een antwoord. Het gaat bij deze uitspraken om uw eigen indruk. Er 
bestaan geen foute antwoorden, elk antwoord is goed, zolang het maar uw eigen indruk 
weergeeft. 
 
 
  
1. Ik voel me gespannen: 
 meestal 
 vaak 
 af en toe, soms 
 helemaal niet 

 

 

2.   Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik  
vroeger van genoot: 
 zeker zo veel 
 wel wat minder 
 duidelijk minder 
 eigenlijk nauwelijks nog 

 

 
 

3.   Ik heb een soort angstgevoel alsof er iets 
      vreselijks zal gebeuren: 
 jazeker, en vrij erg 
 ja, maar niet zo erg 
 een beetje, maar het hindert me niet 
 helemaal niet 

 

 

4.   Ik kan best lachen en de dingen van de    
vrolijke kant zien: 
 net zoveel als vroeger 
 nu wel wat minder 
 duidelijk minder 
 helemaal niet 

 

 

5.   Ik maak me ongerust: 
 heel erg vaak 
 vaak 
 af en toe, maar niet zo vaak 
 heel soms 

 
 

 

6.   Ik voel me opgewekt: 
 helemaal niet 
 heel af en toe 
 soms 
 meestal 

 
 

 



7.   Ik kan best rustig zitten en me ontspannen: 
 jazeker 
 meestal 
 af en toe 
 helemaal niet 

 

 

8.   Ik heb het gevoel dat alles moeizamer gaat: 
 bijna altijd 
 heel vaak 
 soms 
 helemaal niet 

 
9.   Ik heb een soort angstig, gespannen gevoel  

in mijn buik: 
 helemaal niet 
 soms 
 vrij vaak 
 heel vaak 

 
10.   Het interesseert me niet meer hoe ik eruit zie: 

 inderdaad, helemaal niet meer 
 niet meer zoveel als eigenlijk zou moeten 
 het interesseert me wel, maar iets minder dan vroeger 
 het interesseert me nog net zoveel als vroeger 

 
11.   Ik ben onrustig en voel dat ik iets te doen moet 

      hebben: 
 inderdaad, heel duidelijk 
 duidelijk 
 enigszins 
 helemaal niet 

 
12.   Ik verheug me van tevoren op dingen die komen 

      gaan: 
 net zoveel als vroeger 
 een beetje minder dan vroeger 
 veel minder dan vroeger 
 bijna nooit 

 
13.   Ik raak plotseling in paniek: 

 inderdaad, zeer vaak 
 tamelijk vaak 
 soms 
 helemaal nooit 

 
14.   Ik kan van een goed boek genieten, of van 

      zoiets als een radio- of televisieprogramma: 
 vaak 
 tamelijk vaak 
 af en toe 
 heel zelden 

  



Deel 4: Algemene gezondheid 
 
Bij het volgende en laatste deel van deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. 
Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste bolletje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt 
over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest van 
toepassing is.  
 
1. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 

o Uitstekend 
o Zeer goed 
o Goed 
o Matig 
o Slecht 

 
2. In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen 
beoordelen? 

o Veel beter dan een jaar geleden 
o Iets beter dan een jaar geleden 
o Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden 
o Iets slechter dan een jaar geleden 
o Veel slechter dan een jaar geleden 

  



3. De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op dit 
moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in welke mate? 
 

 Ja, 
ernstig 
beperkt 

Ja, een 
beetje 
beperkt 

Nee, 
helemaal 
niet 
beperkt 

a. Forse inspanning (hardlopen, zware voorwerpen tillen, 
inspannend sporten) 

   

b. Matige inspanning (verplaatsen van een tafel, 
stofzuigen, fietsen) 

   

c. Tillen of boodschappen dragen    

d. Een paar trappen oplopen    

e. Eén trap oplopen    

f. Buigen, knielen of bukken    

g. Meer dan een kilometer lopen    

h. Een halve kilometer lopen    

i. Honderd meter lopen    

j. Uzelf wassen of aankleden     

 
 
 
 
 



4. Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de 
volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? 
 

 Ja Nee  

a. U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden    

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen   

c. U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden   

d. U had moeite met het werk of andere bezigheden (het kostte u bijvoorbeeld 
extra inspanning) 

  

 
 
5. Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief 
of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of 
andere dagelijkse bezigheden? 
 

 Ja Nee  

a. U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden    

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen   

c. U heeft het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u 
gewend bent 

  

 
 
 
6. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen u de 
afgelopen 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden met gezin, vrienden, 
buren of anderen? 

o Helemaal niet 
o Enigszins 
o Nogal 
o Veel 
o Heel erg veel 

 
7. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken? 

o Geen 
o Heel licht 
o Licht 
o Nogal 
o Ernstig 
o Heel ernstig  

 
 



8. In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale 
werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? 

o Helemaal niet 
o Een klein beetje 
o Nogal 
o Veel 
o Heel erg veel 

 
9. Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke 
vraag het antwoord invullen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld.  
 
Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken: 
 

 Voort-
durend 

Meestal Vaak Soms Zelden Nooit 

a. Voelde u zich levenslustig?       

b. Voelde u zich erg 
zenuwachtig? 

      

c. Zat u zo erg in de put dat 
niets u kon opvrolijken? 

      

d. Voelde u zich kalm en 
rustig? 

      

e. Voelde u zich energiek?       

f. Voelde u zich neerslachtig 
en somber? 

      

g. Voelde u zich uitgeblust?       

h. Voelde u zich gelukkig?       

i. Voelde u zich moe?       

 
10. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de 
afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) 
belemmerd? 

o Voortdurend 
o Meestal 
o Soms 
o Zelden 
o Nooit  

 
 
 
 
 
 



11. Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de 
volgende uitspraken voor uzelf vindt.  
 

 Volkomen 
juist 

Groten-
deels juist 

Weet ik 
niet 

Groten-
deels 
onjuist 

Volkomen 
onjuist 

a. Ik lijk gemakkelijker ziek 
te worden dan andere 
mensen 

     

b. Ik ben net zo gezond als 
andere mensen die ik ken 

     

c. Ik verwacht dat mijn 
gezondheid achteruit zal 
gaan 

     

d. Mijn gezondheid is 
uitstekend 

     

 
 

Namens het Amalia kinderziekenhuis, afdeling kinderurologie 

Liesbeth de Wall, kinderuroloog 

 

 

 


