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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de vragenlijst en de folder van het onderzoek.
Lees de folder zorgvuldig door en vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in 
voordat u op het spreekuur komt.
Door het invullen van deze vragenlijst kunnen we u zo veilig mogelijk 
voorbereiden op het geplande onderzoek.

Op de dag van uw prescopie afspraak meldt u zich bij het Apotheek Service 
Punt (ASP) dat zich in de centrale hal bevindt.
Bij het Apotheek Service Punt vindt een medicatie controle gesprek met u 
plaats. Het doel van dit gesprek is om samen met u, aan de hand van een 
medicatieoverzicht van uw eigen apotheek, de medicatie door te nemen die 
u op dat moment gebruikt.
Wij vragen u hiervoor uw eigen actuele complete medicatieoverzicht mee 
te nemen. U kunt dit opvragen bij uw thuisapotheek. Tijdens het gesprek 
wordt ook gevraagd naar mogelijke overgevoeligheid voor bepaalde 
medicijnen. Met alle informatie over uw medicijngebruik zorgen we ervoor 
dat er bij uw opname sprake is van een kloppend medicatieoverzicht.
Uw behandelend arts en de verpleegkundige gebruiken dit overzicht tijdens 
uw onderzoek.

Hierna gaat u naar uw prescopieafspraak op het MDL-centrum: 
routenummer 19.
Als u aankomt, dient u zich bij de aanmeldzuil aan te melden. Hierna kunt u 
plaatsnemen in de wachtruimte.

U wordt door een verpleegkundige uit de wachtruimte opgehaald
De verpleegkundige neemt de vragenlijst met u door op het prescopie 
spreekuur. Hier zal uitleg gegeven worden over het onderzoek, complicaties 
en de voorbereiding. Na het gesprek met de verpleegkundige, wordt u 
tevens gezien door een MDL-arts., dit kan wat extra tijd met zich 
meebrengen.
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Wat moet u meenemen naar uw pre-scopie afspraak?
• Verwijsbrief – als u deze heeft gekregen van de aanvrager;
• Vragenlijst – zo volledig mogelijk ingevuld;
• Medicatielijst – in het geval van medicatiegebruik.

Dank voor uw medewerking.
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Vragenlijst
Aankruisen wat van toepassing is Ja Nee
Gebruikt u bloedverdunners? 

 Zo ja: maakt u gebruik van de trombosedienst?

 Naam medicatie:  ��������������������������

Gebruikt u ijzermedicatie?

  Naam medicatie:  ��������������������������

Gebruikt u andere pijnstillers dan paracetamol?

 Naam medicatie:  ��������������������������

Gebruikt u antidepressiva en/of slaapmedicatie?

 Naam medicatie:  ��������������������������

Gebruikt u naast bovenstaande medicatie nog 
andere medicatie?

 Zo ja; vergeet uw medicatieoverzicht niet.

Bent u ergens allergisch voor?

 Zo ja; waarvoor?  ��������������������������

Heeft u hartklachten?

Heeft u een pacemaker of ICD?

Heeft u longproblemen?

Heeft u diabetes?
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Vervolg vragenlijst
Aankruisen wat van toepassing is Ja         Nee

 Heeft u een nierziekte of een verminderde 
nierfunctie?

 Heeft u epilepsie?

 Heeft u operaties ondergaan in het verleden?

 Heeft u een heupprothese?

 Bent u zwanger?

 Heeft u ooit een roesje gehad?

  Zo ja, zijn er complicaties geweest? ����������

 Heeft u eerder een darmonderzoek gehad?

 Zijn er in het verleden darmpoliepen en/of 
darmtumoren verwijderd?

 Heeft u een chronische darmontsteking (M.Crohn 
of colitis ulcerosa)?
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Vervolg vragenlijst
Aankruisen wat van toepassing is Ja Nee
 Heeft u iemand in de familie met darmpoliepen?

 Heeft u familieleden met darmkanker?

  Zo ja: Heeft u familie waarbij darmkanker is  
  geconstateerd voor hun 50ste jaar?

 Rookt u?

 Drinkt u alcohol?

 Gebruikt u drugs?

 Bent u het afgelopen half jaar in een ander 
ziekenhuis opgenomen geweest?

 Bent u het afgelopen half jaar in een verzorgings- 
of verpleeghuis opgenomen geweest?

Wat is uw lengte?���������  
Wat is uw gewicht?��������
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