
7/3/2020 Qualtrics Survey Software

https://rug.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextLibraryID=UR_0vt9vkNCSqqgWTr&ContextSurveyID=SV… 1/11

Voorblad & consent

Behandelvoorkeur van vrouwen bij een blaasontsteking

Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek. Voor deelname zijn wij alleen op zoek naar volwassen vrouwen (18
jaar of ouder). Het maakt niet uit of u al eens een blaasontsteking heeft gehad of niet. Het invullen van de
vragenlijst duurt tussen de 8 en 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem, uw antwoorden zijn niet
herleidbaar. Met deze vragenlijst hopen we inzicht te krijgen in wat vrouwen belangrijk vinden bij de behandeling
van een blaasontsteking.

Veel vrouwen krijgen namelijk blaasontstekingen. Over het algemeen zijn deze ontstekingen goed te behandelen
door de huisarts. Er zijn echter meerdere behandelopties, elk met zijn voor- en nadelen. 

Wat vinden vrouwen belangrijk bij de behandeling? Hoe lang moet er behandeld worden? Hoe snel moeten de
klachten verminderen? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Wij vragen of u hierover een aantal keuzes wilt
maken. Tot slot worden een aantal korte persoonlijke vragen gesteld.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG.
Het is onderdeel van een bachelorscriptie van vier geneeskundestudenten. De uitkomsten worden verwerkt in
wetenschappelijke publicaties.

Met uw deelname helpt u de behandelrichtlijn voor blaasontstekingen te verbeteren.

Ik begrijp dat mijn deelname aan de studie geheel vrijwillig is.
Ik begrijp dat mijn antwoorden geheel anoniem verzameld worden en worden gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek.
Ik begrijp dat het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in wat vrouwen belangrijk vinden bij de
behandeling van een blaasontsteking.
Ik ben vrouw en ben 18 jaar of ouder.

Ik verklaar het bovenstaande en heb de informatie op de vorige pagina gelezen.
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DCE

Behandelvoorkeur 

Om inzicht te krijgen in uw behandelvoorkeur bij een blaasontsteking volgen 16 keuzes. U moet telkens kiezen
tussen twee behandelopties. Elke optie wordt weergegeven in vijf eigenschappen. Deze worden hieronder
uitgelegd.

Behandelduur met medicatie: Het aantal dagen dat u medicatie moet innemen.
Verdwijning klachten: De snelheid waarmee uw klachten verdwijnen als gevolg van de behandeling.
Veelvoorkomende klachten bij een blaasontsteking zijn bijvoorbeeld vaak kleine beetjes moeten plassen, druk op
de blaas ervaren, of pijn bij het plassen.
Kans op complicaties: Meestal verloopt een blaasontsteking eenvoudig, blijft deze beperkt tot uw blaas en heeft
deze verder geen ernstige gevolgen voor uw gezondheid. Soms kan een blaasontsteking zich echter uitbreiden tot
bijvoorbeeld een nierbekkenontsteking of vaak terugkeren, we noemen dit dan complicaties. Deze eigenschap
geeft de kans op zulke problemen aan.
Kans op bijwerkingen: De kans dat u bijwerkingen ervaart van de behandeling. Bijwerkingen zijn ongewenste of
onbedoelde bij-effecten die op kunnen treden bij een normale behandeling. Milde bijwerkingen kunnen
bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid of darmklachten zijn.
Bijdrage aan bacteriële resistentie: Sommige behandelingen kunnen er aan bijdragen dat bacteriën resistent
worden voor bepaalde medicijnen. De betrokken bacteriën zijn dan als het ware beter bestand geworden tegen de
remmende effecten die deze medicijnen normaal hebben.

Per keuze verschillen deze eigenschappen. Een voorbeeld staat in de onderstaande tabel. Wij vragen u de twee
opties telkens tegen elkaar af te wegen. Het is belangrijk dat u steeds voldoende tijd neemt. Het gaat om uw
persoonlijke voorkeur, er zijn dus geen goede of foute antwoorden.

 

 Voorbeeld optie A Voorbeeld optie B

Behandelduur 5 dagen 3 dagen

Verdwijning klachten 1 dag 4 dagen

Kans op complicaties 5% 0%

Kans op bijwerkingen 2,5% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

DCE vragen

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B
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Behandelduur 3 dagen 3 dagen

Verdwijning klachten 1 dag 1 dag

Kans op complicaties 0% 0%

Kans op bijwerkingen 10% 10%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 5 dagen

Verdwijning klachten 7 dagen 1 dag

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 10% 10%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 3 dagen

Verdwijning klachten 4 dagen 7 dagen

Kans op complicaties 0% 5%

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Kans op bijwerkingen 10% 10%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 1 dag 1 dag

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 0% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 1 dag 5 dagen

Verdwijning klachten 4 dagen 1 dag

Kans op complicaties 5% 5%

Kans op bijwerkingen 2,5% 0%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 3 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 7 dagen 7 dagen

Kans op complicaties 0% 0%

Kans op bijwerkingen 2,5% 0%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 3 dagen 5 dagen

Verdwijning klachten 1 dag 4 dagen

Kans op complicaties 0% 0%

Kans op bijwerkingen 2,5% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 1 dag 5 dagen

Verdwijning klachten 7 dagen 7 dagen

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 2,5% 0%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 4 dagen 7 dagen

Kans op complicaties 5% 5%

Kans op bijwerkingen 2,5% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Behandelduur 1 dag 5 dagen

Verdwijning klachten 1 dag 4 dagen

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 0% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 1 dag 1 dag

Kans op complicaties 0% 0%

Kans op bijwerkingen 0% 0%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 1 dag 7 dagen

Kans op complicaties 0% 5%

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Kans op bijwerkingen 10% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 1 dag 1 dag

Verdwijning klachten 4 dagen 4 dagen

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 0% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Nee Ja

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 3 dagen 1 dag

Verdwijning klachten 1 dag 1 dag

Kans op complicaties 5% 5%

Kans op bijwerkingen 2,5% 10%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 5 dagen 5 dagen

Verdwijning klachten 4 dagen 7 dagen

Kans op complicaties 0% 0%

Kans op bijwerkingen 2,5% 0%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Kies welke behandeloptie uw voorkeur heeft bij de behandeling van een blaasontsteking.
 

 Optie A Optie B

Behandelduur 3 dagen 3 dagen

Verdwijning klachten 4 dagen 1 dag

Kans op complicaties 0% 5%

Kans op bijwerkingen 10% 2,5%

Bijdrage aan bacteriële
resistentie

Ja Nee

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B

Optie A

Optie B
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Algemene vragen

U hee� nu alle 16 keuzes doorlopen. We hebben tot slot nog een aantal korte vragen en twee stellingen voor u.

Wat is uw leeftijd?

Wat is uw hoogst genoten opleiding? (met of zonder diploma)

Heeft u ooit een blaasontsteking gehad?

Lees de onderstaande tekst goed en geef aan of u het met de twee stellingen eens of oneens bent.

Basisschool

Voortgezet onderwijs vmbo/mavo

Voortgezet onderwijs havo

Voortgezet onderwijs vwo

mbo

hbo

wo

Anders, namelijk:

Ja, één keer

Ja, meerdere keren

Nee, nog nooit

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2021-049916:e049916. 11 2021;BMJ Open, et al. van der Worp H



BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2021-049916:e049916. 11 2021;BMJ Open, et al. van der Worp H


