
Plaats hier uw etiket

1. Geef in de figuur aan waar u pijn heeft

2. Hoe erg is uw pijn? Omcirkel het getal dat het best uw pijn weergeeft

0 = geen pijn, 10 = ergst denkbare pijn

    0 1 2  3   4   5   6  7  8  9  10

Wanneer de pijn op zijn hevigst is: 

Wanneer de pijn het minst hevig is: 

Gemiddeld is mijn pijn:

 
3. Kunt u omschrijven wat voor soort pijn u voelt?

(bijvoorbeeld scherp / snijdend / dof / drukkend / brandend)

4. Welke activiteiten verergeren uw pijn?

(bijvoorbeeld lopen / staan / zitten / liggen)

5. Welke activiteiten verlichten uw pijn?

(bijvoorbeeld lopen / staan / zitten / liggen)
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6. Hoe lang heeft u deze pijn al?

7. Is deze pijn acuut ontstaan of juist geleidelijk aan?

8. Hoe is deze pijn ontstaan?

a. Spontaan

b. Door slijtage / na een ongeluk of val / ziekte / operatie /

9. Is er al onderzoek gedaan naar de oorzaak van uw pijn?

(zijn er bijvoorbeeld röntgenfoto’s / scans gemaakt) ?
Zo ja, wat kwam daar uit?

10. Welke behandelingen heeft u tot op heden ondergaan tegen deze pijn? En wat was het effect?

a. Pijnstillers? Zo ja, welke en in welke dosering? Effect

 

 

 

b. Fysiotherapie? 

c. Operatie? 

d. Revalidatieprogramma? 

e. Pijnbehandelingen? 

f. Andere, namelijk

 

 

11. Werkt u momenteel? 

Zo ja, hoeveel uur per week?      uur

Hoeveel uur werkte u voorheen?      uur

Werkt u minder / niet door de huidige pijnklachten?  ja  /   nee

Wat voor soort werkt doet u?

12. Wat is uw verwachting ten aanzien van onze behandeling?

 

13. Wordt u nu behandeld voor andere ziektes / aandoeningen?

Zo ja welke? (Bijvoorbeeld suikerziekte / hart- en vaatziekten / reuma )

14. Gebruikt u bloedverdunners? 

Zo ja, welke?



16.  BRMO-MRSA

1 Bent u bewezen besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?  ja  nee

2 Bent u de afgelopen twee maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is 
of een andere bacterie (BRMO) heeft?  ja  nee

3 Verbleef u de afgelopen twee maanden in een Nederlandse zorginstelling op een afdeling 
of unit waar een MRSA- of een andere resistente uitbraak heerste?  ja  nee

4 Heeft u de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling gelegen en/of bent u daar behandeld?  ja  nee

5 Heeft u contact met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens 
of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?  ja  nee

6 Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?  ja  nee     

15. Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?

Zo ja, welke?


