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Gezondheidsvragenlijst voor onderzoek en behandeling
onder sedatie (kinderen <18 jr.)

Datum ingreep  (indien bekend)……………………………………………….

Wilt u deze vragenlijst alstublieft invullen en meenemen naar de afspraak

NB: In deze vragenlijst is steeds sprake van uw kind, omdat wij er vanuit gaan dat voor een grote 
groep kinderen de ouder/verzorger deze in zal vullen. Voor kinderen > 12 jaar is het ook mogelijk 
dat zij zelf de lijst invullen. Dan kan waar ‘heeft uw kind’ staat ook ‘heb jij’ gelezen worden. De 
vragen 20 t/m 23 dienen alleen ingevuld te worden door kinderen vanaf 12 jaar.

1) Is uw kind korter dan 1 jaar geleden op de pre-operatieve screening (POS) of pre-sedatie 
screening (PSS) van Gelre ziekenhuizen geweest?

 nee, gaat u verder vanaf vraag 3
 ja

2) Zijn er sindsdien veranderingen in de gezondheidstoestand en/of medicijngebruik?
 nee, gaat u verder met vraag 18
 ja, gaat u verder met vraag 3

3) A. Heeft  uw kind een hart- of vaatziekte?
 nee
 ja, namelijk (naam ziekte invullen) …………………………….. ………………………… 

     Behandelend arts: …………………………………………………………………………...

B. Kan uw kind lichamelijke inspanning verrichten zonder klachten?
 nee
 ja

C. Is uw kind kortademig / benauwd bij inspanning?
 nee
 ja

4) Heeft uw kind een longziekte?
 nee
 ja, namelijk (naam ziekte invullen) ……………………………………………………..

5) Heeft uw kind diabetes mellitus (suikerziekte)?
 nee
 ja, en ik gebruik:  tabletten  injecties  insulinepomp

patiëntsticker
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6) Is uw kind ergens overgevoelig of allergisch voor (meerdere antwoorden mogelijk)?
 nee
 ja voor medicatie (Antibiotica)
 ja voor Fentanyl, Midazolam, Propofol
 ja voor soja, noten
 ja voor pleisters
 ja voor Latex
 ja voor Jodium
 ja, namelijk voor ………………......................................................................................

     …………………………………………………………………………………………………

6) A. Gebruikt uw kind bloedverdunnende medicijnen?
 nee
 ja, namelijk (naam medicijn) ………………………………………………………………

B. Welke medicijnen worden gebruikt (vul de tabel in of neem de lijst mee van uw apotheek)

naam medicijn dosering per keer (mg)

7) Wat is het gewicht?  …………… kg

8) Wat is de lengte? ....………….. cm

9) Zijn er protheses in het lichaam of gebit?
 nee
 ja, namelijk ………………………………………………………………………………..

10) Is er een beperking in het bewegen van de nek of wijd openen van de mond? 
 nee
 ja, namelijk

………………………………………………………………………………………………….

11) Heeft uw kind een wisselgebit?
 nee
 ja

12) Heeft uw kind last van snurken en/of stoppen met ademen ‘s nachts?
 nee
 ja

13) Verslikt uw kind zich wel eens?
 nee
 ja

14) Heeft uw kind last van zuurbranden / terugstromen van de maaginhoud?
 nee
 ja
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15) A. Heeft uw kind eerder een narcose of sedatie (‘roesje’) gehad? 
 nee
 ja

B. Zo ja, waren daarbij problemen?  nee  ja, namelijk …………………………………..
    …………………………………………………………………………………………………………

16) Infectiepreventie:
A. Is uw kind de afgelopen 2 maanden in een ziekenhuis/zorginstelling 

buiten Nederland geweest voor opname of behandeling?  ja  nee
B. Is uw kind de afgelopen 2 jaar MRSA, VRE of BRMO positief 

geweest?  ja  nee
C. Is er een huisgenoot of verzorgende MRSA positief?  ja  nee
D. Woont u op een varkens-, vleeskalveren- en/of vleeskuikenhouderij?  ja  nee
E. Is er sprake van adoptie vanuit het buitenland en nooit eerder getest

op dragerschap van MRSA en BRMO?  ja  nee
F. Heeft u kind de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling 

verbleven?  ja  nee
G. Heeft uw kind in een AZC gewoond en is hij nog niet eerder getest

op MRSA en BRMO, of woont hij nog steeds in een AZC en is hij
nog niet getest op MRSA en BRMO, of zijn de kweken langer dan 
2 maanden geleden?  ja  nee

17) A. Is uw kind onder behandeling van een specialist in een ziekenhuis?
 nee
 ja, namelijk:

Bij wie?         Reden?          Wanneer voor het laatst?
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………
…………………………   .……..…………………………..   ………………………………………
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………

B. Is uw kind onder behandeling van de huisarts? 
 nee
 ja, namelijk:

Bij wie?         Reden?          Wanneer voor het laatst?
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………
…………………………   .……..…………………………..   ………………………………………
…………………………   .……..………………………..…   ………………………………………

C. Zijn er wijzigingen in de gezondheidstoestand sinds het laatste bezoek aan specialist of 
     huisarts? 

 nee
 ja, namelijk: ………………………………………………………………………………………

18) Zijn er nog vragen of opmerkingen?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
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19) Rook je?
 nee
 ja, ik rook ……… sigaretten per dag / week (streep door wat niet van toepassing is)

20) Drink je wel eens alcohol?
 nee
 ja, ik drink ………. alcohol eenheden / glazen per dag / week / maand (streep door wat    

     niet van toepassing is)

21) Gebruik je wel eens drugs?
 nee
 ja, ik gebruik  ………………………………………. (middel) …….. per dag / week / maand 

     (streep door wat niet van toepassing is)

22) Kan er sprake zijn van een zwangerschap?
 nee
 ja, ik ben ………. weken zwanger


