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Algemene informatie en instructies 

 

Hoe Case Record Form in te vullen? 

• Zet een in vink () in de daarvoor bedoelde hokjes. Gebruik hiervoor een 

blauwe of zwarte pen. 

• Begin bij de eerste vraag en volg de nummering en toelichting. 

• Vink bij iedere vraag 1 hokje aan. 

• Bij sommige vragen kunt u een naam of getal invullen op de stippellijn of in de hier 

voor bestemde hokjes. 

Wilt u een antwoord veranderen? 

• Streep het oude antwoord door. 

• Kruis een nieuw antwoord aan. 

• Zet een pijl voor het nieuwe antwoord. 

• Elke wijziging of correctie op een CRF moet worden gedateerd en geparafeerd. 

Bovendien mag een correctie het originele antwoord niet maskeren. 

 

Voorbeeld: 

 Oud antwoord 

 Nieuw antwoord WP 30.11.2016 

 

Afronding 

• Controleer of elke pagina van het formulier een studienummer staat. (links boven) 

• Voeg dit formulier bij de eerder opgeslagen formulieren in de Investigator’s File op 

de eigen locatie.  
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Vragenlijst arts  

 

Vraag 1: Wat is uw naam?        

 

 ………………………………………………………………………… (arts) 

 

Vraag 2: Wat is uw specialisme? 

□ neurochirurgie 

□ plastische chirurgie 

□ orthopedie 

□ overige, namelijk …………. 

 
Vraag 3: Wat is de datum?   
 

 -  -  (DD-MM-JJ) 

 
 
Vraag 4: Wat is de DISTRICTS studienummer van de patiënt? 
(te vinden op de DISTRICTS deelnemerskaart van de patiënt of in het EPD) 
 

 
 

Vraag 5: Middels welke techniek heeft u de patiënt geopereerd? 

□ klassiek (open) 

□ endoscopisch 

□ anders, namelijk …………. 

 

Vraag 6: Welke vorm van anesthesie is toegepast: 

□ lokale anesthesie 

□ algehele anesthesie 

□ regionale anesthesie 
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Vraag 7: In welke setting vond de operatie plaats? 

□ poliklinisch 

□ dagbehandeling 

□ opname 

□ anders, namelijk ……………… 

 

Vraag 8: Verliep de operatie ongecompliceerd? 

□ ja 

□ nee, indien nee graag een korte toelichting 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van het CRF. 

Zie het kopje ‘afronding’ op pagina 2 wat van u verwacht wordt. 


