
 

 

 

Instructies vragenlijsten bij opname: CAPP studie 
 
Beste patiënt, beste ouders, 
 
Bedankt voor het meedoen aan de CAPP studie! Wij vinden het belangrijk om, naast de effectiviteit 
van de behandelingen, ook de gevolgen van blindedarmontsteking en zijn behandeling op onder 
andere werkverzuim van de ouders en consumptie van medische zorg in kaart te brengen. Zo kunnen 
wij de kosten voor de maatschappij in brede zin vergelijken voor de verschillende behandelingen. 
Daarnaast zijn wij benieuwd naar de invloed op de kwaliteit van leven van u en uw kind. 
 
De vragenlijsten die opname moeten worden ingevuld zijn op papier. De andere vragenlijsten (na 1 
maand en na 3 maanden) zullen wij per mail sturen en kunnen online worden ingevuld. Hiervoor 
vragen wij u om uw e-mailadres door te geven aan een van de behandelend artsen. U kunt tevens uw 
e-mailadres achter op dit formulier opschrijven. 
 
Hierna volgt nog een toelichting per vragenlijst. Lees deze alstublieft aandachtig door. 
 
 
EQ-5D-Y Versie ouders/derden 
Deze vragenlijst gaat over hoe ouders of verzorgers de gezondheid van het kind op dit moment (dus 
voor de eventuele operatie) beoordelen. Een of beide ouders moeten deze vragenlijst dus invullen. 
 
 
EQ-5D Kindversie 
Deze vragenlijst gaat over jou (het kind zelf). Wij willen graag weten hoe jij jouw gezondheid op dit 
moment (dus voor de eventuele operatie) beoordeelt. Deze vragenlijst moet dus door de patiënt/het 
kind zelf worden ingevuld. 
 
 
PedsQL door ouders 
Deze vragenlijst gaat over hoe ouders of verzorgers de gezondheid en kwaliteit van leven van het 
kind (de afgelopen 1 maand) beoordelen. Deze vragenlijst moet dus door een of beide ouders 
worden ingevuld. 
 
 
PedsQL kind 
Deze vragenlijst gaat over jou (het kind zelf). Wij willen graag weten hoe jij jouw gezondheid en 
kwaliteit van leven (de afgelopen 1 maand) beoordeelt. Deze vragenlijst moet dus door de 
patiënt/het kind zelf worden ingevuld. 
 
 



iMCQ 
Deze vragenlijst gaat over de consumptie van medische zorg (in de afgelopen 3 maanden) door de 
patiënt/het kind zelf. Reken de dag van opname hier niet bij. Deze vragenlijst kan het beste door een 
of beide ouders worden ingevuld. 
 
iPCQ 
Deze vragenlijst gaat over het werkverzuim van de ouders. Beide ouders moeten apart deze 
vragenlijst invullen. Jullie krijgen deze vragenlijst dus twee keer.  
 
 
 

 
E-mailadres ouders: ……………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Informatie voor arts/lokale onderzoeker: 
 

- Schrijf op iedere vragenlijst de studiecode van patiënt (verkregen na aanmaken van nieuwe 
patiënt in CASTOR) 

- Mail de contact gegevens van ouders naar CAPP@amc.nl 
- Bewaar de ingevulde vragenlijsten in de lokale onderzoeksmap 
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