
Vragenlijst urineonderzoek

Voor een betrouwbaar onderzoek levert u vóór 10 uur gekoeld bewaarde ochtendurine in.

Naam:

   

Geboortedatum:

Telefoonnummer:  

 

E-mailadres: 

Man               Vrouw 

Hoelang heeft u klachten? Sinds .... dagen

Pijn/branderig gevoel bij het plassen?  Ja Nee

Kleine beetje plassen? Ja  Nee 

Vaker plassen?  Ja Nee

Loze aandrang?  Ja Nee 

Pijn in onderbuik? Ja Nee

Pijn in onderrug?  Ja Nee

Urineverlies?  Ja Nee

Riekende urine?  Ja Nee

Bloed in urine?  Ja Nee

Heeft u ook last van:

Flankpijn/pijn in/bovenin rug?  Ja Nee  (zie afbeelding:)

Koorts? > (38 graden)  Ja Nee   

(*Gemeten via: Oor / Anus / Oksel / Onder tong)

Algeheel ziek zijn?  Ja Nee   

Koude rillingen?  Ja Nee   

Indien man: Pijn tussen anus en balzak?  Ja Nee   



Datum en tijdstip opvangen:                      -         -

Gekoeld bewaard?  Ja Nee

Uit een katheter?  Ja Nee

Eerste urine van dag/langer  Ja  Nee

dan 2 uur na vorige plas? 

Midstream 

(d.w.z. beetje plassen, daarna opvangen)? Ja Nee

Allergie antibioticum? 

Terugkerende klachten? Ja Nee

Bezwaar tegen vervolgonderzoek* 

ten koste van eigen risico? Ja Nee

(*Let op: dit wordt alleen gedaan indien nodig.) 

Is er ook kans op een SOA*? Ja / Nee 

 (*Let op: dit wordt niet standaard getest)

Last van ongewone afscheiding/jeuk penis/vagina? Ja Nee

Indien vrouw: Menstrueert u op dit moment? Ja Nee

Indien vrouw: Kans op een zwangerschap? Ja Nee

Indien zwanger: Sinds .... weken

Herkent u de klachten van een eerdere Ja Nee 

blaasontsteking? 

U kunt ‘s middag tussen 13.00 en 14.30 telefonisch informeren naar de uitslag. 

NB: Indien “Ja” geantwoord op dik gedrukte vragen: laten beoordelen door huisarts.

Voor huisarts

Noteer in HIS:

S: Verzoek urineonderzoek (+ reden noteren indien anders dan aanwezigheid klachten). 

Sinds [...] dagen: [opsomming klachten beantwoord met “Ja” uit eerste kolom]. 

Flankpijn +/-, koorts +/- (gemeten: [...]), ziek +/-, (man:) pijn perineum +/-. 

Kans op SOA +/-, aanwezigheid klachten genitaliën, kans op zwangerschap +/-. 

Indien van toepassing: gravida .... weken. Sprake van: menstruatie, klachtherkenning. 

O: Stick: uitslag. Urine: ochtend +/-, midstream +/-, indien van toepassing: troebel, geurend, 

uit katheter 
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