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Tijdstip naar patiënt Voorwaarden Invoer admin. database 

t=0 (consultdatum) vragenlijst 1 T0 consult is geweest 
Vragenlijst 1 nog niet verzonden 
Vragenlijst 1 nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 

 datum invoer 

 datum consult 

 gegevens patiënt 

 gegevens huisarts 

 lokalisatie klacht (1, 2, 3 of 4) 

 datum verzending vragenlijst 1 

Vragenlijst 1 komt binnen 
 
 

   datum vragenlijst 1 binnen  

 antwoordkaartje binnen 

 informed consent binnen 

 doet mee aan het onderzoek 

t=10 dagen telefonische reminder 
vragenlijst 1 

T0 consult is geweest 
Vragenlijst 1 is verzonden 
Vragenlijst 1 nog niet binnen 
Antwoordkaartje en/of informed consent niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Telreminder vragenlijst 1 nog niet geweest 
 
OF 
 
T0 consult is geweest 
Vragenlijst 1 is verzonden 
Vragenlijst 1 is binnen 
Antwoordkaartje  
informed consent niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Telreminder vragenlijst 1 nog niet geweest 
 

 

 datum telreminder vragenlijst 1 
 

t=12 (82 dagen) 
 
 

vragenlijst 2 T0 consult heeft minimaal 82 dagen geleden 
plaatsgevonden 
Patiënt doet mee 
Heeft Informed Consent gegeven 
Vragenlijst 1 is verzonden 
Vragenlijst 2 is nog niet verzonden 
Vragenlijst 2 is nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 

 

Vragenlijst 2 komt binnen    datum vragenlijst 2 binnen  
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t=12 dagen schriftelijke reminder 
vragenlijst 2 

T0 consult is geweest 
Vragenlijst 2 is minimaal 12 dagen geleden verzonden 
Vragenlijst 2 nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Schriftelijke reminder vragenlijst 2 nog niet verzonden 
 

 
 
 

t=16 dagen telefonische reminder 
vragenlijst 2 

T0 consult is geweest 
Vragenlijst 2 is minimaal 16 dagen geleden verzonden 
Vragenlijst 2 nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Telefonische reminder vragenlijst 2 nog niet verzonden 
 

 

t=24 (166 dagen) vragenlijst 3 T0 consult heeft minimaal 166 dagen geleden 
plaatsgevonden 
Patiënt doet mee 
Heeft Informed Consent gegeven 
Vragenlijst 2 is verzonden 
Vragenlijst 3 is nog niet verzonden 
Vragenlijst 3 is nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 

 

Vragenlijst 3 komt binnen    datum vragenlijst 3 binnen 

t=12 dagen schriftelijke reminder 
vragenlijst 3 

T0 consult is geweest 
Vragenlijst 3 is minimaal 12 dagen geleden verzonden 
Vragenlijst 3 nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Schriftelijke reminder vragenlijst 3 nog niet verzonden 
 

 

t=16 telefonische reminder 
vragenlijst 3 

T0 consult is geweest 
Vragenlijst 3 is minimaal 16 dagen geleden verzonden 
Vragenlijst 3 nog niet binnen 
Patiënt niet uitgevallen 
Telefonische reminder vragenlijst 3 nog niet verzonden 

 

t=52 (362 dagen) vragenlijst 4   

    

    

t=72 (502 dagen) vragenlijst 5   

 


