
Vragenlijst seksueel functioneren bij verzakking en ongewenst 
urineverlies (korte versie: PISQ-12) 

 
 

Vraag vooraf: Bent u seksueel actief? 
 

 Ja; ga verder met het lezen van de instructie en invullen van de 
vragenlijst 

 Nee; deze vragenlijst is niet voor u van toepassing 
 
 
Instructie. Voor u ligt een lijst met vragen over het seksueel leven van u en 
uw partner. Alle informatie is strikt vertrouwelijk. Uw vertrouwelijke 
antwoorden zullen alleen worden gebruikt om artsen inzicht te geven in wat 
belangrijk is voor patiënten in hun seksueel leven.  Kruist u alstublieft het 
hokje aan dat voor u het beste antwoord is op de vraag.  Bij het 
beantwoorden van de vragen gaat u uit van uw seksueel leven van de 
afgelopen 6 maanden. Bedankt voor het invullen. 
 
1. Hoe vaak verlangt u naar seks? Dit verlangen kan bestaan uit het willen 
hebben van seks, het plannen van seks, gevoelens van frustratie door een 
gebrek aan seks, enzovoorts. 

 Dagelijks 
 Wekelijks 
 Maandelijks 
 Minder dan 1 keer per maand 
 Nooit 

 
2. Heeft u een orgasme tijdens geslachtsgemeenschap met uw partner? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
3. Voelt u zich seksueel opgewonden tijdens seksuele activiteiten met uw 
partner? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 



4. Hoe tevreden bent u over de afwisseling in seksuele activiteiten in uw 
huidige seksleven? 

 Zeer tevreden 
 Redelijk tevreden 
 Noch tevreden, noch ontevreden 
 Redelijk ontevreden 
 Zeer ontevreden 

 
5. Heeft u pijn tijdens geslachtsgemeenschap? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
6. Heeft u ongewenst urineverlies tijdens seksuele activiteiten? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
7. Wordt u in uw seksuele activiteiten beperkt door angst voor ongewenst 
verlies van ontlasting of urine? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
8. Vermijdt u geslachtsgemeenschap vanwege een uitstulping in de vagina 
(verzakking van blaas, endeldarm of vagina)? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 



9. Wanneer u seks heeft met uw partner, heeft u dan negatieve emotionele 
reacties, zoals angst, afkeer, schaamte of schuldgevoel? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden 
 Nooit 

 
10. Heeft uw partner een erectieprobleem dat uw seksuele activiteiten 
beïnvloedt? 

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
11. Heeft uw partner een probleem met voortijdige zaadlozing dat uw 
seksuele activiteiten beïnvloedt?  

 Altijd 
 Meestal  
 Soms  
 Zelden  
 Nooit 

 
12. Hoe intens zijn de orgasmen die u in de afgelopen 6 maanden heeft 
gehad in vergelijking met orgasmen in het verleden? 

 Veel minder intens 
 Minder intens 
 Dezelfde intensiteit 
 Meer intens 
 Veel meer intens 

 
 
13.a Bent u tevreden met uw seksueel functioneren? 

 Ja, ik ben tevreden 
 Neen; ga door met beantwoording van vraag 13b 

 
13.b Levert dit stress op voor u en/of stress in uw relatie? (alleen invullen als 
u 13.a met neen hebt beantwoord) 

 Altijd 
 Meestal 
 Soms 
 Zelden  
 Nooit  
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