Huisartsenpraktijk Prinsenhof
Vragenlijst urineweginfecties

**Verdenking
UWI:

U hebt urine ingeleverd voor onderzoek. Om de noodzaak voor verder onderzoek door de huisarts of in
het laboratorium te bepalen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen te beantwoorden.
Uw naam:
……………………………...
Tel.nr:………………
Uw geboortedatum: ….-….-……..
* aankruisen wat van toepassing is
(**doktersassistente: in journaal noteren)
Hebt u één of meer van de onderstaande klachten? *
Ja
Nee
Pijn of branderig gevoel bij het plassen
Steeds kleine beetjes plassen
Voortdurend een gevoel van aandrang
Veel vaker plassen
De plas niet op kunnen houden
Bloed in de plas
Pijn in de onderbuik
Pijn in de rug
**
Duren de klachten korter dan een week

**Weefselinvasie:
**Risicogroep:
**SOA/
fluor:
**
**
**
**
**
**
**
**

Hebt u één of meer van de volgende verschijnselen? *
Koorts (temperatuur boven 38 °C)
Koude rillingen
Gevoel van ziek-zijn
Pijn in de rug onder de ribben (nierstreek)
Pijn in het gebied tussen plasbuis en anus
In de war/onrustig/wisselend bewustzijn

Ja

Nee

Behoort u tot één van de volgende groepen? *
Mannen
Zwangeren
Hoeveel weken:…..………………weken
Kinderen onder de 12 jaar
Personen met een afwijking aan nieren, blaas (ook neurologische) of urineleiders
Personen met een blaaskatheter
Personen met suikerziekte
Personen die prednison, methotrexaat, Enbrel of chemokuren gebruiken
Personen met een ernstige ziekte of verminderde weerstand

Ja

Nee

Is het volgende op u van toepassing? *
Last van veranderde of nieuwe vaginale afscheiding/ uitvloed uit de penis
Last van vaginale jeuk
Kans op een geslachtsziekte door wisselende seksuele contacten van u of uw
partner, of door onveilige seks
Recente behandeling aan blaas of prostaat
Voor vrouwen: u bent ongesteld
Al vaker een blaasontsteking gehad
• Indien ja, hoe vaak in het afgelopen jaar?
U herkent de huidige klachten van vorige blaasontstekingen
U hebt in de afgelopen 2 weken een kuur gehad voor blaasontsteking
U geeft borstvoeding
U gebruikt doorlopend antibiotica om blaasontsteking te voorkomen
ALLERGIE voor een of meerdere antibiotica? Namen:….………………………….

Ja

Nee

…x

N.v.t.
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