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Logboek Medische Zorg 

COPE-POMP  

 ‘Binnenshuis’ pre-implantatie geoxygeneerde hypotherme machine 
perfusie reconditionering na koude opslag versus koude opslag 

alleen bij ECD nieren van hersendode donoren. 
 

Hoofdonderzoeker: 
Drs. C. Krikke 

Afdeling abdominale chirurgie, orgaan donatie en transplantatie, UMCG 
BA11, Postbus 30.001, 9700 RB, Groningen 

Tel.: 050 3616161 Fax: 050 3619050 

 

Deelnemer ID:  Geboortedatum: Dag/Maand/Jaar 

 

Datum logboek 

ontvangen: 

Dag/Maand/Jaar Datum logboek 

ingediend:  

Dag/Maand/Jaar 

 

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek. Als deel van het onderzoek, willen we graag 
informatie over uw gebruik van de gezondheidszorg verzamelen. We vergaren deze gegevens om zo 
de kosten van behandeling van deelnemende patiënten te berekenen. 
 

Hoe dit logboek in te vullen 

We weten dat het moeilijk is om al uw contactmomenten met de gezondheidszorg te onthouden. 
Daarom hebben we dit logboek gemaakt zodat u deze gebeurtenissen kan noteren wanneer deze 
voorvallen. Na elk contact met een professionele zorgverlener of dienst, kunt u het relevante vakje 
markeren om zo het aantal keer dat u deze dienst gebruikt aan te geven. Dit logboek gebruikt u vanaf 
het moment dat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt na uw transplantatie tot het einde van uw 
deelname aan dit onderzoek (1 jaar na uw transplantatie). U kan dit logboek afgeven bij het controle 
bezoek aan de polikliniek een jaar na transplantatie 
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De roze vakjes moeten ingevuld worden met cijfers of tekst, in de gele vakjes plaatst u een kruisje.  

Zorg er goed voor dat u binnen de vakjes blijft, zoals onderstaande voorbeelden: 

 

 

Ik had een afspraak met de huisarts in zijn/haar praktijk: 

Visite 01  Visite 02  Visite 03  Visite 04  Visite 05  Visite 06  

Visite 07  Visite 08  Visite 09  Visite 10  Visite 11  Visite 12  

Visite 13  Visite 14  Visite 15  Visite 16  Visite 17  Visite 18  

 

De huisarts kwam op huisbezoek: 

Visite 01  Visite 02  Visite 03  Visite 04  Visite 05  Visite 06  

Visite 07  Visite 08  Visite 09  Visite 10  Visite 11  Visite 12  

Visite 13  Visite 14  Visite 15  Visite 16  Visite 17  Visite 18  

 

Ik had een afspraak met een specialist: 

Visite 01  Visite 02  Visite 03  Visite 04  Visite 05  Visite 06  

Visite 07  Visite 08  Visite 09  Visite 10  Visite 11  Visite 12  

Visite 13  Visite 14  Visite 15  Visite 16  Visite 17  Visite 18  

 

Ik moest voor behandeling naar de centrale spoedopvang: 

Visite 01  Visite 02  Visite 03  Visite 04  Visite 05  Visite 06  

Visite 07  Visite 08  Visite 09  Visite 10  Visite 11  Visite 12  

Visite 13  Visite 14  Visite 15  Visite 16  Visite 17  Visite 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 1 2 



                                                            

COPE-POMP Logboek Medische Zorg. Versie 1.0: 08-10-2014 3 

Ik was opgenomen in het ziekenhuis (alle opnames behalve voor revalidatie). 

Opname 01 

Reden voor opname:  

Tijdens de opname werd ik geopereerd: Ja  Nee  

Aantal dagen op de intensive care tijdens de opname:    

Totaal aantal dagen in het ziekenhuis tijdens de opname:    

Opname 02 

Reden voor opname:  

Tijdens de opname werd ik geopereerd: Ja  Nee  

Aantal dagen op de intensive care tijdens de opname:    

Totaal aantal dagen in het ziekenhuis tijdens de opname:    

Opname 03 

Reden voor opname:  

Tijdens de opname werd ik geopereerd: Ja  Nee  

Aantal dagen op de intensive care tijdens de opname:    

Totaal aantal dagen in het ziekenhuis tijdens de opname:    

 

Ik werd opgenomen in het ziekenhuis voor revalidatie 

Opname 01 

Reden voor opname:  

Totaal aantal dagen in het revalidatieziekenhuis tijdens de opname:    

Opname 02 

Reden voor opname:  

Totaal aantal dagen in het revalidatieziekenhuis tijdens de opname:    

Opname 03 

Reden voor opname:  

Totaal aantal dagen in het revalidatieziekenhuis tijdens de opname:    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

COPE-POMP Logboek Medische Zorg. Versie 1.0: 08-10-2014 4 

Als u meer ruimte nodig heeft om informatie over uw ziekenhuisopnames te noteren (zie pagina 3), 

dan kunt u dit doen in de ruimte hieronder: 

 

 

Dank u voor uw medewerking. 

 
De informatie die u in dit logboek noteerde is zeer nuttig voor ons onderzoek. 
 
Dit logboek neemt u mee naar het polikliniekbezoek ongeveer 1 jaar na uw transplantatie, waar u het 
kunt inleveren bij uw behandelend arts. Het zal vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden 
opgeslagen. 
 
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft om dit logboek in te vullen, twijfel dan niet om dit te vragen 
aan het onderzoekspersoneel in uw ziekenhuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


