Door de GGD in te vullen (a.u.b. zo volledig mogelijk) t.b.v. de koppeling van
deze vragenlijst, toestemmingsverklaring en HEV-positieve monster:

Monster/patiëntnummer: ……………………………………………
Geboortedatum patiënt: …………/…………/……………… M/V
Naam & email-adres GGD: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………

Patiëntvragenlijst HEVIG-onderzoek
naar hepatitis E-infecties in Nederland
TOELICHTING BIJ DEZE VRAGENLIJST
• U ontvangt deze vragenlijst omdat u een infectie van uw lever door het hepatitis E-virus heeft (gehad).
• Deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Het bevat vragen over uw algemene gezondheid, klachten,
contact met dieren en water, voedingsgewoonten en reisgeschiedenis in de 2 maanden voorafgaand
aan uw gezondheidsklachten door de hepatitis E-infectie. De onderzoekers op het RIVM behandelen
uw vragenlijst vertrouwelijk en de gegevens worden apart (gecodeerd) van uw naam of adres verwerkt.
• Als deze vragenlijst door iemand anders wordt ingevuld dan de aangeschreven patiënt met hepatitis E,
wilt u alle vragen dan vanuit het oogpunt van de patiënt beantwoorden?
• Neemt u rustig de tijd voor het doorlezen en het zo volledig mogelijk beantwoorden van de vragen. De
meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het hokje bij het antwoord dat voor u
(het meeste) van toepassing is. Over het algemeen is het de bedoeling dat u één hokje aankruist.
Wanneer u meerdere antwoorden mag aankruisen, staat dit bij de vraag vermeld.
• Als u per ongeluk een verkeerd antwoord heeft aangekruist, omcirkel dan het juiste antwoord.
Voorbeeldvraag 1: Heeft u een hond?
 Ja
 Nee

Voorbeeldvraag 2: Welke dieren heeft u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Hond
 Parkiet
 Kat
 Cavia

Voorbeeldvraag 3:
Welke van onderstaande varkensvleesproducten heeft u gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E
begonnen (kruis aan)? Geef ook aan hoe vaak u het heeft gegeten en of u deze producten rauw* of halfgaar of gaar heeft
gegeten. * Rauw vlees betekent helemaal niet gebakken. Halfgaar betekent dat het gebakken is maar nog steeds roze/rood van binnen is en/of
er bloederige/rode sappen uitlekken. Gaar betekent dat het volledig gebakken of gekookt is.

Indien ja, hoe vaak?
Bereid varkensvlees
 Varkenssaucijs/verse worst
 Slavink
 Boomstammetje

Vaak:
Enkele keren
per week

Regelmatig:
1x per week

Af en toe:
Enkele keren
per maand

Soms:
Minder dan 1x
per maand

Rauw*, halfgaar of gaar gegeten?
Rauw
Halfgaar Gaar

X

X
X

X

• Wilt u de ingevulde vragenlijst en toestemmingsverklaring zo spoedig mogelijk terugsturen in de
bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig) naar:
RIVM-EPI
t.a.v. HEVIG-onderzoek (pb 75)
Antwoordnummer 3266
3720 BA Bilthoven
• Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek of deze vragenlijst?
Dan kunt u contact opnemen met het HEVIG-onderzoeksteam op het RIVM,
per e-mail: hevig.onderzoek@rivm.nl of telefonisch: 030-2744550.
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PERSOONSGEGEVENS
1. Op welke datum vult u deze vragenlijst in?

/
(dag)

2. Wat is uw geboortedatum?

/ 2
(maand)

/
(dag)

0

1

(jaar)

/
(maand)

(jaar)

3. Wat is uw geslacht?  Man  Vrouw
4. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?
5. Wat is uw geboorteland?
 Nederland
 Niet Nederland, namelijk ………………………………………………………………………
6. Wat is het geboorteland van uw moeder?
 Nederland
 Niet Nederland, namelijk ……………………………………………………………………..
7. Wat is het geboorteland van uw vader?
 Nederland
 Niet Nederland, namelijk ……………………………………………………………………..
8. Wat is uw hoogst genoten (afgeronde) opleiding?
 Basisschool (lager onderwijs, speciaal onderwijs)
 Lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LHNO, LEAO, huishoudschool)
 Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. VMBO, ULO, MULO, MAVO)
 Middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MTS, MEAO, MHNO)
 Voortgezet algemeen onderwijs (bijv. HBS, MMS, HAVO, VWO, gymnasium)
 Hoger beroepsonderwijs (bijv. HTS, HEAO, HHNO)
 Wetenschappelijk onderwijs
 Geen opleiding afgemaakt / geen opleiding gedaan
 Niet van toepassing, want: …………………………………………………………………………………………………………………….
9. Wat is uw beroep?
 Mijn beroep is: …………………………………………………………………………………………..
 Niet van toepassing, ik werk niet (meer)  ga naar vraag 11
10. Heeft u in het kader van uw beroep contact met levende en/of dode dieren?
 Nee
 Ja  Indien Ja, schrijf op welke diersoort(en) en of het levende en/of dode dieren betreft:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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KLACHTEN DOOR HEPATITIS E
De onderstaande vragen gaan over de gezondheidsklachten die u heeft (gehad) door het hepatitis E-virus,
zoals bijvoorbeeld geelzucht, misselijkheid, buikpijn etc.
11. Wanneer begonnen uw klachten door hepatitis E?
(als u het niet meer precies weet, vul dan in wanneer u ongeveer gezondheidsklachten kreeg)

Datum:

..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)

12. Welke van de onderstaande klachten had u toen u hepatitis E had?
Geelzucht (geelzucht wil zeggen: gele ogen en/of plots gele huidskleur)
Koorts (>37,5°C)
Indien koorts gemeten, tot hoe hoog? …………°C
Misselijkheid
Braken
Diarree (3x of vaker per dag dunne ontlasting)
Diarree (minder dan 3x per dag dunne ontlasting)
Buikpijn
Lichte (ontkleurde) ontlasting (beige kleur, lijkt op stopverf)
Donkere urine

 Ja
 Ja

 Nee
 Nee

 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Nee
 Nee
 Nee
 Nee

 Ja
 Ja
 Ja

 Nee
 Nee
 Nee

Jeuk
 Ja
 Nee
Vermoeidheid
 Ja
 Nee
Hoofdpijn
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
Klachten van het zenuwstelsel (bijv. verlamming van ledematen, doof gevoel)
Indien JA, geef aan welke klachten:……………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………………
Andere gezondheidsklachten
 Ja
 Nee
Indien JA, geef aan welke klachten: …………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………………
13. Indien u geelzucht heeft (gehad), wanneer merkte u dit voor het eerst op?
(geelzucht wil zeggen: gele ogen en/of plotse gele huidskleur)

Datum: ..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)
14. Tot wanneer duurden uw gezondheidsklachten door hepatitis E?
Datum: .…../….…/……….. (dd/mm/jjjj)

 ik heb nog steeds klachten

15. Bent u voor hepatitis E in het ziekenhuis opgenomen?
 Nee
 Ja  Indien Ja: Naam ziekenhuis: …………………………………………………………………………………….
Datum ziekenhuisopname? ..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)
Datum ontslag uit het ziekenhuis? ..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)
 Ik ben nog steeds in het ziekenhuis opgenomen
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16. Hebben één of meerdere gezinsleden/vrienden/kennissen van u ook hepatitis E of vergelijkbare
klachten gehad in de 2 maanden vóórdat of nadat uw klachten door hepatitis E begonnen?

 Ja

 Nee
Indien Ja,
Relatie tot patiënt (bijv. broer)

 Weet niet
Gezondheidsklachten

Aanvang ziekte (dd/mm/jjjj)

MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS EN ALGEMENE GEZONDHEID
17. Wilt u hieronder aankruisen of u één of meerdere van onderstaande ziektes en/of aandoeningen
heeft gehad in het afgelopen half jaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Leverziekte, namelijk …………………………………………………………………………… Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
 Nierziekte, namelijk ………………………………………………….………………………… Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
 Chronische darmziekte, bijvoorbeeld ziekte van Crohn, colitis ulcerosa
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
 Chronische longziekte, bijvoorbeeld astma/chronische bronchitis/COPD
 Aandoening van het zenuwstelsel, namelijk …………………………………………
 Schildklierafwijking, namelijk ……………………………………………………………….
 Hartkwaal, bijvoorbeeld hartinfarct, namelijk …………………………..…………
 Hoge bloeddruk
 Trombose (bloedstolselvorming in de bloedvaten)

Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)

 Kwaadaardige aandoening/kanker, namelijk ………………………………………
 Stoornis van het afweersysteem, namelijk …………………………………………..
 Suikerziekte/diabetes
 Diabetes type 1
 Diabetes type 2
 Afwezigheid van de milt

Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)

 Verhoogd cholesterol
 Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm
 Gewrichtsontsteking van handen/voeten (reumatoïde artritis)
 Andere chronische reuma, langer dan 3 maanden

Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)

 Epilepsie
 Een andere chronische ziekte of aandoening, namelijk ………………………..
 Geen ziekte of aandoeningen gehad het afgelopen half jaar

Sinds ….…/……….(mm/jjjj)
Sinds ….…/……….(mm/jjjj)

Sinds ….…/……….(mm/jjjj)

18. Bent u nu zwanger, of zwanger geweest in het afgelopen jaar?
 Ja, ik ben momenteel zwanger, aantal weken …………. (zwangerschapsweek invullen)
 Ja, ik ben bevallen op ………/…….…/…………. (dd/mm/jjjj)
 Ja, maar ik heb een miskraam/abortus gehad in zwangerschapsweek ……… (zwangerschapsweek invullen)
 Niet van toepassing
 Nee
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19. Gebruikte u één of meerdere van onderstaande medicijnen of voedingssupplementen in het
afgelopen half jaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Medicijnen vanwege een infectie (bijvoorbeeld antibiotica, antivirale middelen)
 Afweerremmende medicatie /immunosuppressiva (bijvoorbeeld corticosteroïden/prednison)
 Maagbeschermers/maagzuurremmers (bijvoorbeeld omeprazol, pantozol, ranitidine)
 Cholesterolverlagers (bijvoorbeeld atorvastatine, simvastatine)
 Bloeddrukverlagers (bijvoorbeeld plaspillen (diuretica), bètablokkers, ACE-remmers)
 Chemokuur/chemotherapie
 Insuline
 Antistollingsmiddelen (bijvoorbeeld acenocoumarol) /heparine
 Vitaminepreparaten, namelijk ………………………………………………………………………………………………………….
 Sport shakes of repen met extra eiwit (proteïne), namelijk ………………………………………………………………
 Dieet shakes of repen, namelijk ………………………………………………………………………………………………………..
 Capsules met verteringsenzymen (bijvoorbeeld pepsine)
 Andere medicijnen, namelijk …………………………………………………………………………………………………………….
 Geen van bovenstaande medicijnen
20. Bent u al eerder getest voor hepatitis E?
 Nee
 Weet niet
 Ja  indien ja, schrijft u dan van de laatste één of twee bloedafnames op:
Datum bloedafname? ..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)
Was u toen volgens die bloedtest besmet met hepatitis E virus?
 Nee
 Ja
 Weet niet
Datum bloedafname? ..…../….…/………. (dd/mm/jjjj)
Was u toen volgens die bloedtest besmet met hepatitis E virus?
 Nee
 Ja
 Weet niet
21. Heeft u een operatie ondergaan in de 2 maanden vóórdat de klachten door hepatitis E begonnen?
 Nee
 Ja
Indien Ja, wat voor operatie? ………………………………………………………………………………………………
22. Heeft u een bloedtransfusie gehad (donorbloed of ander bloedproduct ontvangen) in de 2 maanden
vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen?
 Nee
 Ja
Indien Ja, op: ..…./..…./….…… (dd/mm/jjjj)
In welk ziekenhuis/instantie? ………………………………………………………………………………………………
23. Heeft u bestraling gehad in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen?
 Nee
 Ja
24. Heeft u ooit een (orgaan)transplantatie ondergaan?
 Nee
 Ja, ik heb een transplantatie ondergaan van:……………………………………………… (bijv. lever, nier, beenmerg)
Indien Ja, in welk ziekenhuis?:………………………………………………………………………………………….
Maand en jaar transplantatie: ………./…………… (mm/jjjj)
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25. Drinkt u alcohol? (geef aan hoeveel glazen alcohol u normaal gesproken drinkt)
 Ja, ongeveer ………….glazen per week
 Nee, maar vroeger wel
 Nee, ik heb nooit alcohol gedronken
26. Rookt u (wel eens)?
 Ja, ik rook sinds ……….. (jaartal), ongeveer ………… sigaretten/sigaren per dag
 Nee, maar vroeger wel
 Hoeveel jaar heeft u gerookt? …………..jaar
 Hoe lang bent u al gestopt met roken? …………… jaar
 Nee, ik heb nooit gerookt
REISGESCHIEDENIS
27. Bent u in het buitenland geweest in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen?
 Ja
 Nee
Indien Ja, vul de bezochte land(en) en vertrek- en aankomstdata in
Land(en)
Datum vertrek (dd/mm/jjjj)
Datum terugkomst (dd/mm/jjjj)

VLEESCONSUMPTIE
De onderstaande vragen gaan over de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen.
Omdat dit al een tijd geleden is, is dat misschien moeilijk te herinneren. Het kan daarom helpen als u uw
agenda bij de hand houdt. Als u écht geen idee heeft van wat u in die 2 maanden gegeten en gedaan heeft,
kunt u ook globaal aangeven wat u gedurende een gemiddelde periode van 2 maanden zou hebben
gegeten.
28. Eet u vlees?
 Ja, ik eet (wel eens) vlees
 Nee, nooit gedaan  ga naar vraag 38.
 Nee, maar vroeger wel
 Hoe lang bent u al gestopt met vlees eten? …………….. jaar
29. Waar wordt het vlees dat u thuis eet meestal gekocht? (meerdere antwoorden mogelijk)
 De (keur)slager
 De supermarkt
 De markt
 Een speciale slager (zoals bijv. Halal vlees, kosjer vlees), namelijk:………………………………………………
 Ergens anders, namelijk:……………………………………………………………………………………………………………………
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30. Hoe vaak eet u biologisch vlees, scharrelvlees, of vlees met een “Beter Leven Keurmerk”?
 Wekelijks / dagelijks
 1 tot 3 keer per maand
 Minder dan 1 keer per maand
 Nooit / niet in de 2 maanden vóórdat de klachten door hepatitis E begonnen
 Weet ik niet
31. Welke van onderstaande varkensvleesproducten heeft u gegeten in de 2 maanden vóórdat uw
klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Geef ook aan hoe vaak u het heeft gegeten en of u
deze producten rauw* of halfgaar of gaar heeft gegeten.
Rauw*, halfgaar of
Indien ja, hoe vaak?
gaar gegeten?
Vaak:
Regelmatig: Af en toe:
Soms:
Rauw Halfgaar Gaar
Bereid varkensvlees
Enkele
keren per
week

1x per week Enkele
keren per
maand

Minder dan
1x per maand

 Ik eet geen varkensvlees
 Varkenssaucijs/verse worst
 Slavink
 Boomstammetje
 Cordon bleu
 Gehakt (half om half)
 Varkensgehakt
 Varkensrollade
 Fricandeau
 Hamlappen
 Beenham
 Varkenshaas
 Varkenskarbonade/kotelet
 Boerenvarkensfilet
 Procureurlapje
 Speklapje
 Rookworst
 Chipolata worst
 Vers stuk spek, spekblokjes,
spekreepjes
 Gerookt spek/bacon
 Varkensreepjes
 Andere bereide varkensvlees
producten, namelijk:
……..…………………………………………
…..……………………………………………
………………………………………………..
* Rauw vlees betekent helemaal niet gebakken. Halfgaar betekent dat het gebakken is maar nog steeds roze/rood van
binnen is en/of er bloederige/rode sappen uitlekken. Gaar betekent dat het volledig gebakken of gekookt is.
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32. Welke van onderstaande broodbeleg, rauwe of droge worsten heeft u gegeten in de 2 maanden
vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Geef ook aan hoe vaak u het heeft
gegeten.
Indien ja, hoe vaak?
Broodbeleg , rauwe en/of droge worstsoorten om te Vaak:
Enkele
snijden of verkocht per stuk

keren per
week

Regelmatig: Af en toe:
1x per week Enkele
keren per
maand

 Boerenmetworst (bijvoorbeeld Friese droge worst,
Gouwenaartje, Groninger droge worst, Rotterdammertje)
 Metworst
(bijvoorbeeld Westfaalse en of luchtgedroogde worst)

 Salami
 Salametti
 Cervelaat (bijv. boeren- of pepercervelaat)
 (Fijne) snijworst
 Fijnkost
 Chorizo
 Peperoni
 Figatellu
 Snackworstjes (bijv. bifi)
 Leverkaas
 Berliner leverworst
 Varkenslever (in plakjes)
 Schouderrollade (in plakjes)
 Schouderham
 Palingworst
 Parijzer boterhamworst
 Gerookte ham / worst, namelijk: ……..……………………
……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
 Andere droge worstsoorten, namelijk:
……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
(bv. Jésus pur porc, Kase Bocksbeutel, Katenrookworst,
Schlakkworst, Plockworst, Rondelo slingerworst, Saucisson
d’Ardenne, Kolbasz, Cacciatori, Jagersworst, Chasseur worst)
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Soms:
Minder dan
1x per
maand

33. Welke producten van smeerbaar varkensvlees heeft u gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten
door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Geef ook aan hoe vaak u het heeft gegeten.
Indien ja, hoe vaak?
Vaak:
Enkele keren
per week

Smeerbaar varkensvlees

Regelmatig: Af en toe:
1x per week Enkele keren
per maand

Soms:
Minder dan
1x per maand

 Hakkepeter
 Leverworst
 Paté
 Leverpastei

 Brabantse metworst
 Theeworst
 Likkepot
 Ander smeerbaar varkensvlees, namelijk:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

34. Welke van onderstaande rundvleesproducten heeft u gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten
door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten en of u deze
producten rauw* of halfgaar of gaar heeft gegeten.
Rauw*, halfgaar of
Indien ja, hoe vaak?
gaar gegeten?
Vaak:
Regelmatig: Af en toe:
Soms:
Rauw Halfgaar Gaar
Rundvlees
Enkele
keren per
week

1x per week Enkele
keren per
maand

Minder dan
1x per maand

 Rundergehakt
 Rundervink
 Biefstuk/entrecote
 Filet americain
 Rookvlees
 Osseworst
 Ander rundvlees, namelijk:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
* Rauw vlees betekent helemaal niet gebakken. Halfgaar betekent dat het gebakken is maar nog steeds roze/rood van
binnen is en/of er bloederige/rode sappen uitlekken. Gaar betekent dat het volledig gebakken of gekookt is.
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35. Heeft u wild vlees gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen (kruis
aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten en of u deze producten rauw* of halfgaar of gaar
heeft gegeten.
Rauw*, halfgaar of
Indien ja, hoe vaak?
gaar gegeten?
Vaak:
Regelmatig: Af en toe:
Soms:
Rauw Halfgaar Gaar
Wild vlees
Enkele
keren per
week

1x per week Enkele
keren per
maand

Minder dan
1x per maand

 Wild zwijn
 Hert /ree
 Konijn
 Haas
 Fazant
 Eend
 Gans
 Gans/duif

 Ander wild vlees, namelijk:
………………………………………………..
………………………………………………..
* Rauw vlees betekent helemaal niet gebakken. Halfgaar betekent dat het gebakken is maar nog steeds roze/rood van
binnen is en/of er bloederige/rode sappen uitlekken. Gaar betekent dat het volledig gebakken of gekookt is.

36. Heeft u orgaanvlees gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen (kruis
aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten en of u deze producten rauw of halfgaar of gaar
heeft gegeten.
Rauw*, halfgaar
Indien ja, hoe vaak?
of gaar gegeten?
Vaak:
Regelmatig: Af en toe: Soms:
Rauw Half- Gaar
Orgaanvlees
Van welk dier?

Enkele
keren per
week

1x per week Enkele
keren per
maand

Minder dan
1x per
maand

gaar

 Niertjes
 Lever
 Milt
 Long
 Zwezerik/thymus
 Tong/snuit
 Pens/maag
 Ander orgaanvlees,
namelijk: ………………….
…………………………………
…………………………………
* Rauw vlees betekent helemaal niet gebakken. Halfgaar betekent dat het gebakken is maar nog steeds roze/rood van
binnen is en/of er bloederige/rode sappen uitlekken. Gaar betekent dat het volledig gebakken of gekookt is.
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KANT & KLARE PRODUCTEN MET VLEES
37. Heeft u onderstaande kant & klare producten met vlees gegeten in de 2 maanden vóórdat uw
klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze gegeten heeft.
Indien ja, hoe vaak?
Vaak:
Regelmatig:
Af en toe:
Soms:
Kant & klare producten met vlees
Enkele keren per
week

1x per week

Enkele keren
per maand

Minder dan
1x per maand

 Vleessalade, kant & klaar (bv. voor op een
toastje of op brood), namelijk: ……………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………................
 Soep met vlees, uit blik of zak (bv. soep
met ballen, erwtensoep), namelijk: …………………
………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………
 Maaltijd met vlees, kant & klaar, niet
ingevroren (bv. bami, nasi, macaroni, stamppot),
namelijk:………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Diepvriesmaaltijd met vlees, kant &
klaar, namelijk: ……………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
SCHELPDIEREN
38. Welke van onderstaande schelpdieren heeft u gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door
hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten en of u deze
producten rauw of halfgaar of gaar het heeft gegeten.
Rauw, halfgaar of
Indien ja, hoe vaak?
gaar gegeten?
Vaak:
Regelmatig: Af en toe:
Soms:
Rauw Halfgaar Gaar
Schelpdieren
Enkele
keren per
week

1x per week Enkele
keren per
maand

Minder dan
1x per maand

 Mosselen
 Oesters
 SintJakobsschelpen/coquilles
 Kokkels
 Slakken
 Inktvis
 Surimi/imitatiekrab
 Andere schelpdieren,
namelijk:………………………………….
………………………………………………..
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MELKPRODUCTEN
39. Heeft u rauwmelkse** producten gegeten of gedronken in de 2 maanden vóórdat uw klachten door
hepatitis E begonnen?
 Ja, namelijk ……………………………………………………………………………….
 Nee
 Weet ik niet
** Rauwe melk is verse melk die niet gepasteuriseerd of gekookt/gesteriliseerd is, zoals “melk van de boer”.
Sommige kazen zijn gemaakt van rauwe melk. Vaak zijn dat zachte kazen zoals brie, camembert of feta, maar ook
boerenkaas kan van rauwe melk zijn gemaakt. Dit wordt dan op de verpakking vermeld: “bereid met rauwe melk”
of in het Frans “au lait cru” of in het Engels “raw, or unpasteurized milk”.

40. Heeft u slagroom gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen?
 Nee
 Ja
Indien Ja, hoe was de slagroom bereid (meerdere antwoorden mogelijk)
 Zelf vers opgeklopt
 Kant & klare opgeklopte slagroom
 Kant & klare slagroom uit een spuitbus
 Weet niet
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GROENTE EN FRUIT
41. Heeft u rauwe groenten gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten,
of deze kant & klaar was voorverpakt of dat u ze zelf heeft gesneden, of u ze heeft gewassen voor consumptie, en of de groenten van biologische oorsprong*
waren. (meerdere antwoorden mogelijk)
Kant & klaar of zelf Gewassen voor
Biologische oorsprong?*
Indien ja, hoe vaak?
gesneden
consumptie?
Rauwe groenten

Vaak:
Enkele
keren per
week

Regelmatig:
1x per week

Af en toe:
Soms:
Enkele keren Minder dan
per maand
1x per
maand

Kant &
klaar

Zelf
gesneden

Ja

 Krop sla
 IJsbergsla
 Rauwe spinazie
 Rauwe andijvie
 Overige slasoorten
 Komkommer
 (Bos)ui
 Tomaten /
cherrytomaten
 Radijsjes
 Alfalfa
 Taugé
 Andere
kiemgroenten
 Wortels
 Selderij
 Pepers
* Hieronder vallen groenten die biologisch geteeld zijn, of bijvoorbeeld uit de eigen (moes)tuin komen.
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Nee

Ja, uit de
winkel

Ja, bv. uit
de tuin

Nee

42. Heeft u onderstaand fruit/bessen gegeten in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft
gegeten, of ze vers waren, bevroren of gedroogd, of u ze heeft gewassen voor consumptie, en of het fruit van biologische oorsprong** was. (meerdere
antwoorden mogelijk)
Gewassen voor
Biologische oorsprong?**
Vers, bevroren of gedroogd?
Indien ja, hoe vaak?
consumptie?
Fruit/bessen

Vaak:
Enkele
keren per
week

Regelmatig:
1x per week

Af en toe:
Soms:
Enkele keren Minder dan
per maand
1x per
maand

Vers

Bevroren Gedroogd Ja

 Aardbeien
 Frambozen
 Bramen
 Blauwe bessen
 Cranberries
 Zwarte bessen
 Rode bessen /
aalbessen
 Andere bessen,
namelijk………………
……………………………
** Hieronder valt fruit dat biologisch geteeld is, of bijvoorbeeld uit eigen (moes)tuin komt, of geplukt is in het bos.
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Nee

Ja, uit de
winkel

Ja, bv. uit
de tuin /
het bos

Nee

43. Heeft u de volgende groenten en/of fruit gegeten of gedronken in de 2 maanden vóórdat uw
klachten door hepatitis E begonnen (kruis aan)? Kruis ook aan hoe vaak u deze heeft gegeten.
Indien ja, hoe vaak?
Vaak:
Enkele keren
per week

Groenten en fruit overig

Regelmatig: Af en toe:
1x per week Enkele keren
per maand

Soms:
Minder dan
1x per maand

 Groente of fruit uit een (moes)tuin
 Groente of fruit gekocht bij een boerderij
 Zon-/semi-gedroogde tomaatjes
 Verpakte sla (zakje)
 Maaltijdsalade, kant & klaar
 Overig rauwkost, gekocht, zelf gesneden
 Overig rauwkost, gekocht, kant & klaar
 Verse kruiden
 Gedroogde vruchten
 Zelfgemaakte appelsap
ETEN BUITENSHUIS
44. Hoe vaak heeft u in een restaurant of andere horecagelegenheid gegeten in de 2 maanden vóórdat
uw klachten door hepatitis E begonnen?
 Vaker dan 1 keer per week
 1 keer per week
 1-3 keer per maand
 Minder dan 1 keer per maand
 Niet in de 2 maanden vóórdat de klachten door hepatitis E begonnen
 Weet niet
45. Hoe vaak heeft u thuis eten laten bezorgen in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E
begonnen?
 Vaker dan 1 keer per week
 1 keer per week
 1-3 keer per maand
 Minder dan 1 keer per maand
 Niet in de 2 maanden vóórdat de klachten door hepatitis E begonnen
 Weet niet
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CONTACT MET WATER
46. Heeft u één of meerdere van onderstaande activiteiten ondernomen in de 2 maanden vóórdat uw
klachten door hepatitis E begonnen? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Zwemmen in open water, namelijk:
 In een meer/plas
 In een rivier/sloot
 In de zee
 Varen met een boot(je) in open water, namelijk:
 In een meer/plas
 In een rivier/sloot
 In de zee
 Andere watersport gedaan, namelijk: ………………………………………………………………………………………………..
 In een bosrijke omgeving gerecreëerd, namelijk:
 Wandelen
 Fietsen
 Mountainbiken
 Triatlon
 Andere sportieve activiteiten, namelijk: ……………………………………………………………………………………..
 Oppervlaktewater gebruikt (bijv. uit sloot/meer/rivier) (bijvoorbeeld voor bewatering van (moes)tuin).
 Vuil water uit een stal verwijderd.
 Gewerkt met een septische tank
 Contact gehad met rioolwater
 Hogedrukspuit gebruikt (bijvoorbeeld voor wassen van auto, tegels schoonmaken)
 Bladblazer gebruikt (bijvoorbeeld in de tuin)
 Nee, geen van bovenstaande activiteiten

CONTACT MET DIEREN
47. Heeft u direct contact (bv. aaien/mest opruimen/voeren) gehad met landbouwhuisdieren in de 2
maanden vóór de klachten door hepatitis E begonnen? (kruis aan)
Landbouwhuisdieren
Beschrijf hoe u direct contact heeft gehad Locatie (thuis, bij de buren,
(bv. aaien/mest opruimen/voeren)

 Varkens
 Schapen
 Geiten
 Runderen
 Paarden
 Pluimvee (o.a. kippen)
 Konijnen
 Andere landbouwhuisdieren,
namelijk: …………………………………
...................................................
...................................................
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(kinder-)boerderij etc.)

48. Heeft u direct contact gehad met wilde dieren in de 2 maanden vóórdat uw klachten door
hepatitis E begonnen? (kruis aan)
Wilde dieren
Beschrijf hoe u direct contact heeft gehad Locatie (directe omgeving van
(bv. met dode dieren, ontweiden/slachten, mest
opruimen)

huis, natuurgebied, plaats etc.)

 Herten
 Reeën
 Wilde zwijnen
 Hazen
 Ratten
 Muizen
 Andere wilde dieren,
namelijk:…………………………....
..............................................
..............................................
49. Heeft u direct contact gehad met huisdieren in de 2 maanden vóórdat uw klachten door hepatitis E
begonnen? (kruis aan)
Huisdieren
Beschrijf hoe u direct contact heeft gehad Locatie (thuis, bij vrienden, in
(bv. aaien/voeren/poep opruimen)

 Hond
 Kat
 Konijn
 Reptiel, namelijk:……………
……………………………………………
 Andere huisdieren,
namelijk:...............................
..............................................
..............................................
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het park, (kinder-)boerderij etc.)

50. Indien u huisdieren heeft, welke voeding en snacks geeft u aan uw huisdier(en)?
(meerdere antwoorden mogelijk)

 Brokken  Zo ja: voor welk huisdier (hond/kat/anders) en het merk: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Blikvoer/paté  Zo ja: voor welk huisdier (hond/kat/anders) en het merk: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Vers gemalen vlees (bijv. KVV, BARF)  Zo ja: voor hond/kat/ander huisdier en het merk: ………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Gedroogde snacks gemaakt van varkensvlees (bv. varkensoren/varkensneuzen/poten etc.)
 Gedroogde snacks van kip, lam, rundvlees of vis (bv. bullepees/pensstaaf/kipfilet/kalfshoeven etc.)
 Rauw orgaanvlees zoals lever/hart/pens/long (van bv. rund, kip)
 Andere voedingsproducten of tussendoortjes, namelijk: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51. Hoe denkt u zelf dat u hepatitis E heeft opgelopen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPMERKINGEN
52. Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst of over het HEVIG-onderzoek in het algemeen?
Met urgente vragen kunt u beter direct contact opnemen met de onderzoekers van het HEVIG-onderzoek (zie voorpagina).
Met vragen over uw gezondheid of over hepatitis E infectie kunt u contact opnemen met uw (huis)arts.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING
Wilt u de ingevulde vragenlijst en toestemmingsverklaring zo spoedig mogelijk terugsturen in de
bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig).
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