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Hoe dit dagboekje in te vullen?

stoelgangtypes

Gelieve elke avond uw klachten van de voorbije dag
aan te duiden gedurende 3 weken

Voorbeeld 1 : kruis aan in het juiste kader
- Hoeveel stoelgangen had u vandaag?
Antwoord : geen stoelgang :
0

1
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3

4

5

meer

Antwoord : tweemaal stoelgang, éénmaal hard en
éénmaal zacht :
0

1
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5

meer

Voorbeeld 2 : Omcirckel het juiste gezichtje
- Hoe ernstig was de buikpijn vandaag ?
niet aanwezig

geen pijn

Type 1

Afzonderlijke harde
nootvormige stukjes

Type 2

Worstvormig
samengesteld uit
afzonderlijke stukjes

Type 3

Worstvormig met
gebarsten oppervlak

Type 4

Worstvormig met zacht
en glad oppervlak

Type 5

Zachte stukjes met
afgelijnde randen

Type 6

Vlokkerige stukjes met
rafelige randen

Type 7

Waterig zonder vaste
stukjes

ondraaglijk

matige pijn

heel veel pijn
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geen stress

hoogst denkbare

7. Heeft u vandaag ongewone of pikante voeding gegeten?
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ja: welke : .........................................................

8. Enkel voor vrouwen : heeft u uw maandstonden?
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ja
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