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Gezondheidsvragenlijst voor onderzoek en behandeling
onder sedatie
Wilt u deze vragenlijst alstublieft invullen en meenemen naar uw afspraak op de 
PreSedatieScreening?

Uw ingreep staat gepland op: ……………………………..

1) A. Bent u jonger dan 65 jaar en 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

B. Bent u ouder dan 65 jaar en korter dan een ½ 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 uw gezondheidstoestand en/of medicijngebruik?
 nee, gaat u verder met vraag 25
 ja, gaat u verder met vraag 3

3) A. Heeft u een hart- of vaatziekte?
 nee
 ja, namelijk ………………………… Behandelend arts: ………………………………

B. Kunt u lichamelijke inspanning verrichten zonder klachten zoals 2 trappen op lopen, 
    boodschappen doen?

 nee
 ja

C. Bent u kortademig / benauwd bij inspanning?
 nee
 ja

D. Bent u kortademig / benauwd wanneer u plat op bed ligt?
 nee
 ja   

E. Heeft u wel eens pijn of een drukkend gevoel op de borst?
 nee
 ja

F. Heeft u een Pacemaker of geïmplanteerde defibrillator?
 nee
 ja, sinds ………………….. Behandelend arts …………………………………

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

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

6) Heeft u glaucoom (oogaandoening)?
 nee
 ja

7) Bent u 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 ……………….................................................

8) A. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen?
 nee
 ja, namelijk (naam medicijn) ………………………………………………………………

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

naam medicijn dosering per keer (mg)

9) Wat is uw gewicht?  …………… kg

10) Wat is uw lengte? ....………….. cm

11) Rookt u?
 nee
 nee, ik ben korter dan 1 jaar geleden gestopt
 ja, ik rook ……… (aantal) sigaretten / sigaren / pijp per dag

12) Drinkt u alcohol?
 nee
 ja, ik drink ……… (alcohol eenheden/glazen) per dag / week

13) Gebruikt u drugs?
 nee
 ja, ik gebruik ……………………………...........................per dag / week

14) Heeft u protheses in uw lichaam / gebit en/of loszittende elementen?
 nee
 ja, kunstheup/-knie
 ja, kunstgebit / implantaten
 ja, namelijk ………………………………………………………………………………..
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15) Heeft u een beperking in het bewegen van uw nek of wijd openen van uw mond? 
 nee
 ja, namelijk ……………………………………………………………………………..

16) Moet u veel hoesten?
 nee
 ja

17) Heeft u last van snurken en/of stoppen met ademen ‘s nachts?
 nee
 ja, maar ik gebruik daar geen hulpmiddelen voor
 ja, en ik gebruik daar elke nacht een apparaat voor (CPAP)

18) Bent u overdag vaak vermoeid of heeft u last van concentratieproblemen door chronische 
vermoeidheid?

 nee
 ja

19) Verslikt u zich wel eens?
 nee
 ja

20) Heeft u last van zuurbranden/ terugstromen van de maaginhoud?
 nee
 ja

21) Voor vrouwen in vruchtbare leeftijd: Bent u zwanger?
 nee
 ja

22) Voor vrouwen in vruchtbare leeftijd: Geeft u borstvoeding?
 nee
 ja

23) A. Heeft u eerder een narcose of sedatie (‘roesje’) gehad? 
 nee
 ja

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

24) Infectiepreventie:
A. Bent u de afgelopen 2 maanden in ziekenhuis/zorginstelling 

buiten Nederland geweest voor opname of behandeling?  ja  nee
B. Bent u zelf de afgelopen 2 jaar MRSA, VRE of BRMO positief geweest?  ja  nee
C. Bent u huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA positieve

persoon?  ja  nee
D. Werkt u met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens

(zoals boer, dierenarts, slager)?  ja  nee
E. Woont u op een varkens-, vleeskalveren- en/of vleeskuikenhouderij?  ja  nee
F. Bent u geadopteerd vanuit het buitenland en nooit eerder getest

op dragerschap van MRSA en BRMO?  ja  nee
G. Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling,

zoals een woonzorgcentrum, verzorgingshuis of revalidatie-afdeling?  ja  nee 
H. Heeft u in een AZC gewoond en bent u niet eerder getest op MRSA en

BRMO, of woont u nog steeds in een AZC en bent u nog niet getest op
MRSA en BRMO, of zijn de kweken langer dan 2 maanden geleden?  ja  nee
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25) A. Bent u onder behandeling van een specialist in een ziekenhuis?
 nee
 ja, namelijk:

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

B. Bent u onder behandeling van uw huisarts? 
 nee
 ja, namelijk:

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

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

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

26) Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen?

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

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

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


