
Voor informatie over verzendmateriaal en diagnostiek: zie Vademecum op www.izore.nl

Stick

Leukocytenesterase Nitriet CRP

Antibioticum na afname kweek: 

Aanvullende informatie:

In te vullen door/samen met de patiënt

1.   Ik heb de volgende klachten  
(kruis aan welke van toepassing zijn):

  o Pijn bij het plassen 

  o Een branderig gevoel bij het plassen

  o Pijn in de onderbuik

  o Pijn in de rug

  o Last van obstipatie

  o  Vaak aandrang. Ik plas dan niet of  
kleine beetjes

  o Koorts

  o Last van (koude) rillingen 

2.   Ik heb eerder antibiotica gekregen voor een 
blaas- of nierbekkenontsteking 
   o nee / o ja

3.   Ik heb suikerziekte o nee / o ja

4.   Ik gebruik paracetamol en/of ibuprofen 
  o nee / o ja,  
 (hoe vaak) 

5.   Bij mij is een nierprobleem vastgesteld 
  o nee / o ja

6.   In mijn familie (zus/broer/vader/moeder/
oom/tante) komen nierproblemen of 
blaasontstekingen voor  o nee / o ja

7.   Ik ben seksueel actief o nee / o ja

Bij nee, ga door naar vraag 10. 

8.   Ik ben seksueel actief en vrouw en: 

  o   plas uit na het vrijen/maak mijn vagina 
met water schoon na het vrijen.

  o  gebruik condooms

  o  gebruik spermadodende middelen

9. Ik ben seksueel actief en man en:

  o  gebruik condooms

  o  gebruik spermadodende middelen

10.  Eerder deze klachten gehad. Zo ja, toen de 
huisarts bezocht ? o nee / o ja

11.  Eerder deze klachten gehad. Zo ja, toen 
antibiotica gekregen? o nee / o ja

Als u pijn heeft, geef met een kruisje aan  
waar de pijn zit:

    

Specifiek bij vrouwen: 

Regelmatig jeuk van de vagina o nee / o ja

Specifiek bij mannen: 

Pijn bij het stuk huid tussen de anus en de  
balzak  o nee / o ja

Last van een slappe straal bij het plassen 
   o nee / o ja

Specifiek bij zwangeren:  

Last van harde buiken o nee / o ja

Last van vroegtijdige weeënactiviteit 
   o nee / o ja

Specifiek bij kinderen: 

Overgeven/braken o nee / o ja

Suf/versuft o nee / o ja

Plas niet kunnen ophouden 
   o nee / o ja
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Aanvraagformulier EUWI-studie

Certe-nummer  
(hier geen sticker plakken):

Datum ontvangst:

Jelsumerstraat 6
Postbus 21020
8900 JA  Leeuwarden
T: 058 293 94 95
F: 058 293 92 00
www.izore.nl
secretariaatmm-frlnop@certe.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Buiten openingstijden bereikbaar
via de Friese ziekenhuizen.

www.certe.nl

Patiëntgegevens

Geboortejaar  :

Geslacht  : M / V

Aanvragend arts

Aard materiaal: UriSwab

Datum afname: Afnametijd:


