
 

 

 

 

 

 

Vragenlijst algemene gezondheid 

 

Nederlandse versie 

 

 

Deelnemer ID:  Datum:  

Centrum:   
Ingevuld vóór transplantatie/na 3 maanden/na 1 jaar* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

  



Kruis onder ieder kopje aan welk van de antwoorden uw gezondheidstoestand van 

vandaag het beste beschrijft.  

Mobiliteit  
Ik heb geen problemen met lopen   
Ik heb lichte problemen met lopen   
Ik heb matige problemen met lopen    
Ik heb ernstige problemen met lopen   
Ik ben niet in staat tot lopen   
  
Eigen verzorging  
Ik heb geen problemen met het wassen of aankleden van mijzelf   
Ik heb lichte problemen met het wassen of aankleden van mijzelf   
Ik heb matige problemen met het wassen of aankleden van mijzelf   
Ik heb ernstige problemen met het wassen of aankleden van mijzelf   
Ik ben niet in staat to het wassen en aankleden van mijzelf   
  
Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden, familie of 
vrijetijds activiteiten) 

 

Ik heb geen problemen met het doen van mijn dagelijkse activiteiten   
Ik heb lichte problemen met het doen van mijn dagelijkse activiteiten   
Ik heb matige problemen met het doen van mijn dagelijkse 
activiteiten 

  

Ik heb ernstige problemen met het doen van mijn dagelijkse 
activiteiten 

  

Ik ben niet in staat tot het doen van mijn dagelijkse activiteiten   
  
Pijn/ongemak  
Ik heb geen klachten van pijn of ongemak   
Ik heb lichte klachten van pijn of ongemak   
Ik heb matige klachten van pijn of ongemak   
Ik heb ernstige klachten van pijn of ongemak   
Ik heb extreme klachten van pijn of ongemak   
  
Angst/depressie  
Ik ben niet angstig of depressief   
Ik heb lichte klachten van angst of depressie   
Ik heb matige klachten van angst of depressie   
Ik heb ernstige klachten van angst of depressie   
Ik heb extreme klachten van angst of depressie.   
 

  



 We willen graag weten hoe goed of slecht uw gezondheid VANDAAG is.  

 Deze schaal is genummerd van 0 tot 100 

 100 betekent de beste gezondheidstoestand die u zich maar voor kunt stellen 

0 betekent de slechtste gezondheidstoestand die u zich kunt voorstellen 

 Markeer met een X op de schaal als indicatie van hoe goed uw gezondheid VANDAAG is, 

 Daarnaast, noteer alstublieft het getal wat u gemarkeerd heeft in het vlak hieronder. 

 

 Het beste voorstelbaar 

 

 

 

UW GEZONDHEIDSTOESTAND VANDAAG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het slechtste voorstelbaar 


