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Geachte onderzoeker, 

 

De vragenlijst ‘Vrees Voor de Operatie’ (VVO) (Engels: Surgical Fear Questionnaire, 

SFQ) is vrij van licentie te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Gelieve als 

volgt te verwijzen:  

 

Theunissen M, Peters ML, Schouten EG, Fiddelers AA, Willemsen MG, Pinto PR, 

Gramke HF, Marcus MA. Validation of the Surgical Fear Questionnaire in Adult 

Patients Waiting for Elective Surgery. PloS one 2014;9(6):e100225. 

 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2014) betreffen uitsluitend de 

contactinformatie. 

 

 

Instructies voor de gebruiker 

 

Item 1-4 betreft de sub-schaal ‘vrees voor korte termijn aspecten’, item 5-8 betreft de 

sub-schaal ‘vrees voor lange termijn aspecten’ van de operatie. 

   

Instructies data-invoer en data cleaning: 

1. Bij 2 scores op 1 item invoeren in database:  

• indien 2 naastgelegen waardes: de hoogste 

• indien er nog tussenliggende waardes zijn: als missing 

2. Indien missing op sub-schaal: betreffende sub-schaal niet gebruiken 

3. Indien 1 missing bij gebruik van totaal score: vervang door gemiddelde van 

overige VVO-antwoorden van de betreffende patiënt. Indien >1 missing: totaal 

score niet gebruiken. 

4. De eindscores bestaan uit de som van iedere sub-schaal, range 0-40. 

Alternatief is een totaal score van item 1-8, range 0-80.  
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Voor de patiënt 

 

Enkele tips bij het invullen: 

• Geeft u antwoord zoals dat op u van betrekking is, er zijn geen goede of 

foute antwoorden 

• Als u een vraag verbetert, geef dan duidelijk aan welk antwoord het 

goede is 

• Vult u alstublieft alle vragen in en geeft u bij elke vraag maar één 

antwoord  

• Gebruik een zwarte of blauwe pen 

 

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Als u vragen heeft over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de 

onderzoeker. 

 

Wij danken u zeer voor uw medewerking. 
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De komende vragen zijn bedoeld om na te gaan hoe bang u bent voor verschillende aspecten met 
betrekking tot de operatie die u binnenkort ondergaat. Wilt u de vragenlijst invullen aan de hand van hoe u 
zich op dit moment voelt? 
 
Omcirkel het cijfer dat het beste uw antwoord weergeeft. 
 

1. Ik ben bang voor de operatie  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   helemaal                heel erg  
 niet bang                                                                                            bang 
 

2. Ik ben bang voor de narcose 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   helemaal                heel erg  

niet bang                                                                                              bang 
 

3. Ik ben bang voor de pijn na de operatie 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   helemaal                heel erg  
niet bang                                                                                              bang 
 

 
4. Ik ben bang voor de onplezierige bijwerkingen (zoals misselijkheid) van de  

operatie 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   helemaal             heel erg  
niet bang           bang 

 
5. Ik ben bang dat door de operatie mijn gezondheid erop achteruit zal gaan 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   helemaal                heel erg  
niet bang                                                                                             bang 

 
6. Ik ben bang dat de operatie niet slaagt 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   helemaal                heel erg  
niet bang                                                                                              bang 

 
 

7. Ik ben er bang voor dat ik niet volledig herstel van de operatie 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   helemaal                heel erg  

niet bang                                                                                              bang 
 

8. Ik ben bang voor de lange duur van de revalidatie na de operatie 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   helemaal                heel erg  

niet bang                                                                                              bang 
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