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Appendix

Deel 1: Vertaalde PSYCHLOPS deel 1 en deel 2
(zie hoofdstuk 5)

Deel 2: Vertaalde PHQ (zie hoofdstuk 2)
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Een vragenlijst over u en hoe u zich voelt.

Vraag 1. Deze vraag bestaat uit drie delen: a-probleem, b- score en c-tijd

a Kies het probleem waarover u zich op dit moment het meeste zorgen maakt.
Schrijf dit a.u.b. op in onderstaand vak.

b Geef hieronder aan hoeveel dit probleem u heeft beïnvloed in de afgelopen week.
Omcirkel het juiste antwoord.

geheel niet heel erg
beïnvloed 0 1 2 3 4 5 beïnvloed

c Hoe lang geleden maakte u zich voor het eerst zorgen over dit probleem?
Kruis het hokje onder het juiste antwoord aan.

langer dan 3,
tussen 1-3 maar korter dan tussen 1-5 langer dan

1 maand maanden 12 maanden jaar 5 jaar

Vraag 2. Deze vraag bestaat uit drie delen: a-probleem, b- score en c-tijd

a Kies een ander probleem waar u zich zorgen over maakt.
Schrijf dit a.u.b. op in onderstaand vak.

b Geef hieronder aan hoeveel dit probleem u heeft beïnvloed in de afgelopen week.
Omcirkel het juiste antwoord.

geheel niet heel erg
bezig gehouden 0 1 2 3 4 5 beziggehouden

c Hoe lang geleden maakte u zich voor zorgen over dit probleem?
Kruis het hokje onder het juiste antwoord aan.

langer dan 3,
tussen 1-3 maar korter dan tussen 1-5 langer dan

1 maand maanden 12 maanden jaar 5 jaar

Vraag 3. Deze vraag bestaat uit twee delen: a-activiteit en b- score

a Kies één ding dat lastig is om uit te voeren vanwege uw problemen.

b Wilt u aangeven hoe lastig het was om deze activiteit uit te voeren in de afgelopen
week? Omcirkel het juiste getal

helemaal heel
niet lastig 0 1 2 3 4 5 lastig

Vraag 4. Deze vraag bestaat uit één gedeelte.

Hoe heeft u zich de afgelopen week gevoeld? Omcirkel het juiste getal

heel goed 0 1 2 3 4 5 heel slecht
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Een vervolg-vragenlijst over u en hoe u zich voelt.

Vraag 1. Deze vraag bestaat uit twee delen: a-probleem en b- score

a Dit is het probleem waarvan u twee maanden geleden zei dat u zich daar het meeste zorgen
over maakte.

b Geef hieronder aan hoeveel dit probleem u heeft beïnvloed in de afgelopen week.
Omcirkel het juiste antwoord.

geheel niet heel erg
beïnvloed 0 1 2 3 4 5 beïnvloed

Vraag 2. Deze vraag bestaat uit twee delen: a-probleem en b- score

a Dit is het andere probleem waarvan u twee maanden geleden zei dat u zich daar zorgen over
maakte.

b Geef hieronder aan hoeveel dit probleem u heeft beïnvloed in de afgelopen week.
Omcirkel het juiste antwoord.

geheel niet heel erg
bezig gehouden 0 1 2 3 4 5 beziggehouden

Vraag 3. Deze vraag bestaat uit twee delen: a-activiteit en b- score

a Dit is de activiteit waarvan u ongeveer twee maanden geleden zei dat dit lastig was om te
doen.

b Geef hieronder aan hoe lastig het was om deze activiteit te doen in de afgelopen
week. Omcirkel het juiste getal

helemaal heel
niet lastig 0 1 2 3 4 5 lastig

Vraag 4. Deze vraag bestaat uit één gedeelte.

Hoe heeft u zich de afgelopen week gevoeld? Omcirkel het juiste getal

heel goed 0 1 2 3 4 5 heel slecht

Vraag 5. Deze vraag bestaat uit twee delen: a-probleem en b- score.

a Is er een nieuw probleem opgetreden in de afgelopen twee maanden?
Indien dit zo is, schrijf dit a.u.b. op in onderstaand vak.

b Geef hieronder aan hoeveel dit probleem u heeft beïnvloed in de afgelopen week.
Omcirkel het juiste antwoord.

geheel niet heel erg
beïnvloed 0 1 2 3 4 5 beïnvloed

P H Q

Patient Health Questionnaire

Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen in uw gezondheidstoestand.
Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen? Vul de lijst volledig in.
Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat
het meest van toepassing is.

Naam_______________________ Leeftijd ________ Geslacht: Vrouw Man Datum___________

1.   Hoeveel last heeft u in de afgelopen 4 weken gehad van
een van de volgende problemen?

geen last een beetje last veel last

a. Maagpijn   

b. Rugpijn   

c. Pijn in armen, benen, gewrichten (bijv. knieën,
heupen)

  

d. Pijn of problemen bij de menstruatie   

e. Pijn of problemen bij de geslachtsgemeenschap   

f. Hoofdpijn   

g. Pijn op de borst   

h. Duizeligheid   

i. Neiging tot flauwvallen, flauwtes   

j. Hartkloppingen   

k. Kortademigheid   

l. Verstopping, dunne ontlasting, diarree   

m. Misselijkheid, winderigheid, opgeblazen gevoel   

2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 2 weken last gehad van
een van de volgende problemen? Helemaal

niet
Enkele
dagen

Meer dan
de helft
van de
dagen

Bijna elke
dag

a. Weinig zin of plezier om iets te doen    

b. Somberheid, neerslachtigheid, ’t niet zien zitten    

c. Moeite met inslapen of doorslapen of teveel slapen    

d. Vermoeidheid, weinig energie    

e. Weinig trek in eten of teveel eten    

f. Bent u ontevreden over uzelf of heeft u het gevoel dat u
een mislukking bent of dat u tekortschiet voor uzelf of
uw naasten?

   

g. Heeft u moeite om u te concentreren op iets, bijv. bij het
lezen van de krant of bij het televisie kijken?    

h. Beweegt of spreekt u zo traag dat het anderen zou
kunnen opvallen? En hoe is het met het
tegenovergestelde? Voelt u zich zo gespannen dat u veel
rustelozer bent dan gewoonlijk?    

i. Heeft u wel eens gedacht dat u beter dood kon zijn of
hebt u eraan gedacht uzelf te verwonden?    
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P H Q

3. Vragen over angst.

a. Heeft u in de laatste 4 weken een angstaanval gehad –
plotseling angst of paniek voelen?

 Indien u ‘nee’ hebt ingevuld, ga naar vraag 5.

 Indien u ‘ja’ hebt ingevuld, ga hier verder.

Nee


Ja


b. Heeft u dit ooit eerder meegemaakt?  

c. Treedt de aanval soms volkomen onverwachts op – dat wil
zeggen in situaties waarvan u niet verwacht dat u zich er
nerveus of ongemakkelijk in voelt?  

d. Zit u er erg over in dat een nieuwe aanval kan optreden of
dat er iets met u mis is?  

4.  Neem uw laatste heel hevige aanval nu in gedachten. Nee Ja

a. Voelde u zich kortademig?  

b. Voelde u uw hart kloppen, bonzen, of een slag overslaan?  

c. Had u last van pijn of een drukkend gevoel op de borst?  

d. Transpireerde u?  

e. Had u het gevoel te zullen stikken?  

f. Brak het zweet uit of had u last van koude rillingen?  

g. Voelde u zich misselijk, had u last van uw maag of had u
het gevoel diarree te zullen krijgen?  

h. Voelde u zich duizelig, zweverig of had u het gevoel te
zullen flauwvallen?

 

i. Had u last van tintelingen of een doof gevoel op bepaalde
plaatsen in uw lichaam?

 

j. Trilde of beefde u?  

k. Was u bang dood te zullen gaan?  

5. Hoe vaak heeft u de afgelopen 4 weken last gehad van een
van de volgende problemen?

Helemaal
niet

Enkele
dagen

Meer dan de
helft van de

dagen

a. Heeft u zich nerveus, angstig of gespannen gevoeld?

Indien u ‘helemaal niet’ heeft ingevuld, ga naar vraag 6.

Indien u ‘enkele dagen’ of ‘meer dan de helft’ heeft ingevuld,
ga hier verder.

  

b. U zo rusteloos voelen dat u moeilijk stil kon zitten?   

c. Zeer snel vermoeid raken?   

d. Gespannen spieren, pijn of gevoelige plekken?   

e. Moeite hebben met inslapen of doorslapen?   

f. Moeite met concentratie, zoals bij het lezen van een
boek of bij het televisie kijken?   

g. Gemakkelijk geërgerd of geïrriteerd raken?   

P H Q

6. Vragen over eten.
a. Hebt u vaak het gevoel dat u geen controle hebt over wat

of hoeveel u eet?

Nee


Ja


b. Komt het vaak voor dat u – in twee uur – hoeveelheden
voedsel eet die de meeste mensen als ongebruikelijk veel
zouden beschouwen?

 Indien u ‘nee’ hebt ingevuld bij ofwel a. of b. ga dan naar vraag 9.

 

c. Is dit gemiddeld twee keer per week – in de afgelopen 3
maanden – voorgekomen?  

7.  Hebt u gedurende de afgelopen 3 maanden vaak een van de
volgende dingen gedaan om gewichtstoename te voorkomen? Nee Ja

a. Gezorgd dat u moest overgeven?  
b. Meer dan twee keer de hoeveelheid voorgeschreven

laxeermiddelen genomen?
 

c. Gevast – Helemaal niets gegeten gedurende minstens 24
uur?

 

d. Meer dan een uur lang getraind om te voorkomen dat u in
gewicht aankomt door vreetbuien?  

8.  Indien u ‘ja’ hebt ingevuld bij een of meer van deze manieren
om gewichtstoename te voorkomen: is dit gemiddeld tweemaal
per week of vaker voorgekomen?

Nee


Ja


9. Drinkt u ooit alcohol (inclusief bier of wijn)?

Indien u ‘nee’ hebt ingevuld, ga naar vraag 11.

Nee


Ja


10. Is een van de volgende gebeurtenissen u meer dan eens in de
afgelopen 6 maanden overkomen? Nee Ja

a. Dronk u alcohol ondanks dat een arts u heeft aangeraden
te stoppen met drinken vanwege een probleem met uw
gezondheid?

 

b. Dronk u, was u dronken, of had u een kater in werktijd,
bij het naar school gaan of bij het vervullen van andere
taken?

 

c. Heeft u uw werk verzuimd of kwam u te laat – op uw werk
of op school of bij het vervullen van andere taken –
vanwege uw drinkgedrag of uw kater?

 

d. Heeft u problemen ervaren in de omgang met anderen als u
aan het drinken bent?  

e. Rijdt u auto nadat u verschillende glazen heeft gedronken
of teveel heeft gedronken?  

11. Indien u een  van deze problemen hebt aangekruist: hoe moeilijk was het voor u om
door deze problemen uw werk te doen, voor uw zaken thuis te zorgen, of om te gaan
met andere mensen?

Helemaal niet moeilijk Enigszins moeilijk Erg moeilijk Extreem moeilijk
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P H Q

12. Hoeveel last heeft u in de afgelopen 4 weken gehad van
een van de volgende problemen?

Geen last Weinig last Veel last

a. Zorgen over uw gezondheid   

b. Uw gewicht of hoe u eruit ziet   

c. Weinig of geen zin in seks of geen plezier tijdens
geslachtsgemeenschap

  

d. Problemen met echtgenoot/echtgenote, partner of
vriend/vriendin   

e. Spanning of stress van de zorg voor kinderen, ouders of
andere familieleden   

f. Spanning of stress op het werk buitenshuis of op school   

g. Financiële problemen of zorgen   

h. Niemand hebben bij wie u terecht kunt als u een probleem
heeft

  

i. Iets vervelends dat onlangs gebeurd is   

j. Denken of dromen over iets verschrikkelijks dat u in het
verleden overkwam – zoals bijv. het verwoesten van uw
huis, een ernstig ongeluk, geslagen of aangevallen zijn, of
gedwongen zijn tot seks.   

13. Bent u in het afgelopen jaar geslagen, geschopt of anderszins fysiek pijn
gedaan door iemand, of heeft iemand u gedwongen tot ongewilde seksuele
handelingen?

Nee


Ja


14. Wat levert u op dit moment de meeste stress of spanning in uw leven op? ……………………………….

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Gebruikt u medicatie voor angst, depressie, spanning of stress? Nee


Ja


16. ALLEEN VOOR VROUWEN: vragen over menstruatie, zwangerschap en bevalling.

a. Wat is de beste beschrijving van uw menstruaties?

Menstruaties
zijn

ongewijzigd


Geen
menstruaties

vanwege
zwangerschap of
recente bevalling



Menstruaties zijn
onregelmatig
geworden of
veranderd in

frequentie, duur of
hoeveelheid



Meer dan een
jaar geen

menstruaties
gehad


Menstruaties bij gebruik
van hormoontherapie
(oestrogenen) of orale
anticonceptiva (‘de pil’)



b. Hebt u in de week voordat uw menstruatie start erg veel last van
uw stemming – zoals depressie, angst, snel geïrriteerd zijn,
boosheid, of stemmingswisselingen?

Nee
(of niet van
toepassing)



Ja



c. Indien Ja: verdwijnen deze problemen aan het eind van de
menstruatie?

 

d. Bent u in de afgelopen 6 maanden bevallen?  

e. Hebt u in de afgelopen 6 maanden een miskraam gehad?  

f. Hebt u op dit moment problemen om zwanger te raken?  

In het Nederlands vertaald door PST-project 2003/2004 VU Medisch Centrum Amsterdam en
UMC St Radboud Nijmegen, contactpersoon Mw. G.A. Schreuders: b.schreuders@vumc.nl
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i. Iets vervelends dat onlangs gebeurd is   

j. Denken of dromen over iets verschrikkelijks dat u in het
verleden overkwam – zoals bijv. het verwoesten van uw
huis, een ernstig ongeluk, geslagen of aangevallen zijn, of
gedwongen zijn tot seks.   

13. Bent u in het afgelopen jaar geslagen, geschopt of anderszins fysiek pijn
gedaan door iemand, of heeft iemand u gedwongen tot ongewilde seksuele
handelingen?

Nee


Ja


14. Wat levert u op dit moment de meeste stress of spanning in uw leven op? ……………………………….

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Gebruikt u medicatie voor angst, depressie, spanning of stress? Nee


Ja


16. ALLEEN VOOR VROUWEN: vragen over menstruatie, zwangerschap en bevalling.

a. Wat is de beste beschrijving van uw menstruaties?

Menstruaties
zijn

ongewijzigd


Geen
menstruaties

vanwege
zwangerschap of
recente bevalling



Menstruaties zijn
onregelmatig
geworden of
veranderd in

frequentie, duur of
hoeveelheid



Meer dan een
jaar geen

menstruaties
gehad


Menstruaties bij gebruik
van hormoontherapie
(oestrogenen) of orale
anticonceptiva (‘de pil’)



b. Hebt u in de week voordat uw menstruatie start erg veel last van
uw stemming – zoals depressie, angst, snel geïrriteerd zijn,
boosheid, of stemmingswisselingen?

Nee
(of niet van
toepassing)



Ja



c. Indien Ja: verdwijnen deze problemen aan het eind van de
menstruatie?

 

d. Bent u in de afgelopen 6 maanden bevallen?  

e. Hebt u in de afgelopen 6 maanden een miskraam gehad?  

f. Hebt u op dit moment problemen om zwanger te raken?  
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