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KWALITEITT VAN LEVEN VRAGENLIJST 
VOOR R 

MENSENN MET ADEMHALINGSPROBLEMEN 

UITLEG: : 

Mett deze vragenlijst willen we nagaan in welke mate en op welke manier uw dagelijks 
levenn door uw ademhalingsproblemen wordt beïnvloed. 
Opp de volgende pagina's zijn klachten en problemen genoemd die mensen met 
ademhalingsklachtenn kunnen hebben. Deze problemen gaan over de volgende 
onderwerpen:: ademhalingsklachten in het algemeen, lichamelijke klachten als gevolg 
vann de ademhalingsproblemen of door de behandeling hiervan, situaties die 
ademhalingsklachtenn veroorzaken of verergeren, emoties in verband met 
ademhalingsproblemen,, algemene bezigheden, dagelijkse activiteiten, sociale 
contacten,, relaties en sexualiteit. 

Wijj willen u vragen per probleem telkens aan te geven in welke mate u hiervan in de 
afgelopenn maand (4 weken) last hebt gehad. U doet dit door een cirkeltje te zetten 
rondd het cijfer dat uw antwoord het beste weergeeft. 

Voorbeeld: : 

eenn piepende 
ademhaling g 

geheel l 
geen n 
last t 

1 1 

erg g 
weinig g 
last t 

2 2 

een n 
beetje e 
last t 

3 3 

redelijk k 
wat t 
last t 

© © 

flink k 
wat t 
last t 

5 5 

erg g 
veel l 
last t 

6 6 

heell erg 
veel l 
last t 

7 7 

Indienn u in de afgelopen 4 weken redelijk wat last hebt gehad van een piepende 
ademhalingg zet u een cirkeltje om het cijfer 4. 

WILTT U A.U.B. GEEN ENKELE VRAAG OVER SLAAN ! 

©© A.R. Maillé & A.A. Kaptein, Leiden Universtair Medisch Centrum, 1993. 

_____________________________________ www.meetinstrumentenzorg.nl _____________________________________



202 2 Appendixx B 

ADEMHALINGSKLACHTEN N 

Hieronderr treft u een lijst aan met klachten die mensen door hun 
ademhalingsproblemenn kunnen ervaren. Leest u de lijst door, en geeft u bij elke klacht 
aann in welke mate u hiervan in de afgelopen 4 weken last hebt gehad. U doet dit door 
eenn cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het beste weergeeft. 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken van de volgende ademhalings-
klachtenn gehad? 

geheel l 
geen n 
last t 

erg g 
weinig g 

last t 

een n 
beetje e 

last t 

redelijk k 
wat t 
last t 

flink k 
wat t 
last t 

erg g 
veel l 
last t 

heel l 
erg g 
veel l 
last t 

1.. moeilijk kunnen 
inademen n 

2.. een piepende 
ademhaling g 

3.. een zware ademhaling 

4.. een benauwd, zwaar 
gevoell op de borst 

5.. een kriebelige keel 

6.. vaak de keel moeten 
schrapen n 

7.. hoesten 

8.. regelmatig terugkerende 
verkoudheden n 

9.. een verstopte neus 22 3 4 5 6 7 
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LICHAMELIJKEE KLACHTEN veroorzaakt door 
ademhalingsproblemenn of door de behandeling hiervan 

Hieronderr treft u een lijst aan met lichamelijke klachten die mensen door hun ademha-
lingsproblemenn of door de behandeling daarvan kunnen ervaren. Leest u de lijst door, 
enn geeft u bii elke klacht aan in welke mate u hiervan in de afgelopen 4 weken last 
hebtt gehad. U doet dit door een cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het 
bestee weergeeft. 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken van de volgende lichamelijke 
klachtenn gehad, als gevolg van uw ademhalingsproblemen? 

geheell erg een redelijk flink erg heel 
geenn weinig beetje wat wat veel erg 
lastt last last last last last veel 

last t 

1.. slapende ledematen 

2.. een tintelend gevoel 

9.. een slechte eetlust 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

3.. het gevoel datje hart 
opp hol slaat 

4.. vermoeidheid 

5.. een gevoel van uitputting 

6.. ademhalingsproblemen 
bijj het wakker worden 

7.. de behoefte om overdag 
regelmatigg te rusten 

8.. 's nachts of 's morgens 
vroegg wakker 
wordenn door 
ademhalingsproblemen n 
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EMOTIESS IN VERBAND MET ADEMHALINGSKLACHTEN 

Hieronderr treft u een lijst aan met emoties/gevoelens die mensen in verband met hun 
ademhalingsproblemenn kunnen ervaren. Leest u de lijst door, en geeft u bij elke 
emotiee aan in welke mate u hiervan in de afgelopen 4 weken door uw 
ademhalingsklachtenn last hebt gehad. U doet dit door een cirkeltje te zetten om het 
cijferr dat uw antwoord het beste weergeeft. 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken van de volgende emoties 
gehad,,  in verband met uw ademhalingsklachten? 

geheell erg een redelijk flink 
geenn weinig beetje wat wat 
lastt last last last last 

ergg heel 
veell erg 
lastt veel 

last t 

1.. bezorgd over mijn 
ademhalingsklachten n 

55 6 

2.. piekeren over mijn 
ademhalingsklachten n 

55 6 

3.. bezorgd over de 
gevolgenn (in de 
toekomst)) van mijn 
ademhalingsproblemen n 

55 6 

4.. neerslachtig, in de put 

5.. onrustig, rusteloos 

6.. ongeduldig, prikkelbaar 
tegenoverr anderen 

7.. humeurig 

8.. het gevoel van anderen 
afhankelijkk te zijn 

9.. verward door teveel 
medelevenn van anderen 
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PROBLEMENN OP HET GEBIED VAN ALGEMENE 
BEZIGHEDEN1 1 

Hieronderr treft u een lijst aan met problemen die mensen met ademhalings-klachten 
kunnenn ervaren op het gebied van 'algemene bezigheden'. Leest u de lijst door, en 
geeftt u bij elke klacht aan in welke mate u hiervan in de afgelopen 4 weken last hebt 
gehad.. U doet dit door een cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het beste 
weergeeft. . 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad van problemen op het 
gebiedd van 'algemene bezigheden, als gevolg van uw ademhalingsproblemen? 

geheell erg een redelijk flink erg heel 
geenn weinig beetje wat wat veel erg 
lastt last last last last last veel 

last t 

1.. nietje gewone 
werkzaamheden/ / 
bezighedenn kunnen 
uitvoeren n 

3.. minder plezier in je 
werkzaamheden/ / 
bezigheden n 
doorr ademhalings-
problemen n 

2 2 

11 2 

33 4 

55 6 7 

55 6 7 2.. problemen met 1 
'ss morgens "op gang" te 
komenn door 
ademhalingsproblemen n 

4.. problemen bij het bezig 1 2 3 4 5 6 7 
zijnn met hobby's 
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SITUATIESS / STOFFEN DIE ADEMHALINGSKLACHTEN 
KUNNENN VEROORZAKEN OF VERERGEREN 

Hieronderr treft u een lijst aan met situaties en stoffen die ademhalingsklachten kunnen 
veroorzakenn of verergeren. Leest u de lijst door, en geeft u bij elke situatie of stof aan 
inn welke mate u hierdoor in de afgelopen 4 weken last van ademhalingsproblemen 
hebtt gehad. U doet dit door een cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het 
bestee weergeeft. 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad van 
ademhalingsproblemenn in de volgende situaties of door de volgende stoffen? 

geheell erg een redelijk flink erg heel 
geenn weinig beetje wat wat veel erg 
lastt last last last last last veel 

last t 

1.. in gebouwen met 
airconditioning g 

5.. (buiten) tijdens het 
pollenseizoen n 

6.. door huisdieren 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

55 6 7 

2.. (buiten) tijdens koude 
dagen n 

3.. (buiten) tijdens mistige 
dagen n 

4.. (buiten) tijdens vochtige 
dagen n 

7.. door bepaalde planten, 1 2 3 4 5 6 7 
bloemen,, bomen 
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ALGEMENEE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 

Hieronderr treft u een lijst aan met verschillende activiteiten waarbij mensen met 
ademhalingsklachtenn problemen kunnen ervaren. Leest u de lijst door, en geeft u bij 
elkee activiteit aan in welke mate u hierdoor in de afgelopen 4 weken last van 
ademhalingsproblemenn hebt gehad bij het uitvoeren van die activiteit. U doet dit door 
eenn cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het beste weergeeft. 

Lett op: als u een activiteit nooit doet omdat u er teveel ademhalingsproblemen bij 
ervaartt als u het wel zou doen, dan moet u 7 (heel erg veel last) invullen! 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad met het uitvoeren van 
dee volgende algemene dagelijkse activiteiten, als gevolg van uw 
ademhalingsproblemen? ? 

1.. trap lopen 

2.. een stukje hardlopen 

3.. fietsen 

4.. iets zwaars optillen 

5.. naar het toilet gaan 

6.. baden/douchen en/of 
aankleden n 

7.. u zelf wassen 

8.. poetsen/schoonmaken 

9.. voor het gezin zorgen 

10.. winkelen,boodschappen 
doen,, stadten 

geheell erg een redelijk flink 
geenn weinig beetje wat wat 
lastt last last last last 

erg g 
veel l 
last t 

heel l 
erg g 
veel l 
last t 
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SOCIALEE ACTIVITEITEN, SEXUALITEIT EN RELATIES 

Hieronderr treft u een lijst aan met verschillende activiteiten waarbij mensen met 
ademhalingsklachtenn problemen kunnen ervaren. Leest u de lijst door, en geeft u bij 
elkee activiteit aan in welke mate u hierdoor in de afgelopen 4 weken last van 
ademhalingsproblemenn hebt gehad bij het uitvoeren van die activiteit. U doet dit door 
eenn cirkeltje te zetten om het cijfer dat uw antwoord het beste weergeeft. 

Lett op: als u een activiteit nooit doet omdat u er teveel ademhalingsproblemen bij 
ervaartt als u het wel zou doen, dan moet u 7 (heel erg veel last) invullen! 

Dus::  hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad met het uitvoeren van 
dee volgende sociale activiteiten, sexualiteit en relaties, als gevolg van uw 
ademhalingsproblemen? ? 

geheell erg 
geenn weinig 
lastt last 

eenn redelijk flink 
beetjee wat wat 
lastt last last 

erg g 
veel l 
last t 

heel l 
erg g 
veel l 
last t 

1.. de deur uit gaan voor 
eenn uitstapje (een dagje 
weg) ) 

2.. naar verjaardagen of 
feestjess gaan 

3.. op bezoek gaan (bv. 
doorr rook, stof, enz.) 

4.. problemen met kussen/ 
knuffelenn door 
ademhalingsklachten n 

5.. geen zin in sex door 
ademhalingsklachten n 

6.. problemen met vrijen 
door r 
ademhalingsklachten n 

7.. te moe om te vrijen 
door r 
ademhalingsklachten n 

Dankk u voor het invullen van de vragenlijst 

Wiltt u controleren of u alle vragen hebt beantwoord? 
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