PNP-vragenlijst, praktijksituatie
1. Geef aan of deze casus aan het eind van het consult voor u ‘niet pluis’ of ‘pluis’ voelt.
Als u deze vraag nu niet kunt beantwoorden, ga verder met de volgende 9 vragen en geef a.u.b.
uw antwoord daarna.

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

0 ‘niet-pluis’
0 ‘pluis’
0 ‘pluis’ of ‘niet-pluis’ is niet te bepalen of niet toepasbaar

2. Het klopt allemaal. Ik voel mij gerust over de verdere aanpak zoals
ik die in gedachten heb en/of op de afloop.

0

0

0

0

0

3. Hier klopt iets niet. Ik wantrouw de gezondheidssituatie van deze
patiënt.

0

0

0

0

0

4. Ik formuleer bij deze casus werkhypothesen met een mogelijk
ernstige afloop en weeg deze af.

0

0

0

0

0

5. Ik heb een onbestemd gevoel omdat ik ongerust ben over een
mogelijk ongunstige afloop.

0

0

0

0

0

6. Om (verdere) ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen is bij
deze casus een gericht beleid nodig.

0

0

0

0

0

7. De situatie van deze patiënt is voor mij aanleiding om de patiënt
vervroegd terug te zien op het spreekuur dan wel versneld te
verwijzen naar een specialist.

0

0

0

0

0

8. Aan welke diagnose(s) denkt u? (max. 3)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Welk beleid spreekt u af? (1 antwoord aankruisen).
0 Ik wacht af.
0 Ik wacht af maar adviseer de patiënt terug te komen als het probleem blijft bestaan.
0 Ik onderneem nog niets maar vraag de patiënt terug te komen of te bellen.
0 Ik ga verder onderzoek (lab/röntgen etc.) doen.
0 Ik ga verder onderzoek doen maar heb alvast een therapie ingesteld (medicamenteus of niet).
0 Ik stel een therapie in maar spreek geen controlemoment af.
0 Ik stel een therapie in en vraag de patiënt terug te komen of te bellen als het probleem blijft bestaan.
0 Ik stel een therapie in en vraag de patiënt terug te komen of te bellen.
0 Ik verwijs de patiënt.
10. Welke diagnose heeft uw beleid bepaald?
………………………………………………………………………………………………
11. Deze vraag is dezelfde als vraag 1. Als u al een antwoord gegeven heb, kunt u deze vraag
overslaan. Geef aan of deze casus aan het eind van het consult voor u ‘niet pluis’ of ‘pluis’ voelt.
0 ‘niet-pluis’
0 ‘pluis’
0 ‘pluis’ of ‘niet-pluis’ is niet te bepalen of niet toepasbaar
Als u nog enkele gedachten over uw diagnostisch redeneren wilt delen, gebruik dan de achterzijde
van deze vragenlijst.

