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Algemene vragen

Meting van uw gezondheidstoestand binnen CHO-CAP
Vragenlijst EQ-5D

Nu volgen nog een paar algemene vragen.

Voor inlichtingen:
030 - 6569110

Indien niet anders aangegeven zet dan bij iedere groep in de lijst
hieronder een kruisje in het hokje bij de zin die het best bij uw situatie past.

Geachte Deelnemer,

7. Wat is op dit moment uw woonsituatie?
(1 antwoord mogelijk)
Alleenwonend
Samenwonend met echtgeno(o)t(e) / partner / familieleden of anderen
Bejaardenhuis

8. Wat is de hoogste opleiding die u met diploma hebt afgesloten?
(1 antwoord mogelijk)
Geen
Lager onderwijs, speciaal lager onderwijs
Lager beroepsonderwijs (bijv. huishoudschool, ambachtsschool, landbouwschool)
Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. middelbare meisjesschool)
Hoger algemeen onderwijs (bijv. HBS, Gymnasium)
Voortgezette middelbare opleidingen (bijv. kweekschool, school voor maatschappelijk werk)
Hoger beroepsonderwijs
Universiteit of hogeschool
Anders, namelijk
.......................................................................................

Voor u ligt de CHO-CAP vragenlijst. Deze lijst bestaat uit twee delen.
Het eerste deel heeft betrekking op uw gezondheidstoestand vandaag.
Het tweede deel betreft enkele algemene vragen over uw achtergrond.
Maar voordat u kunt beginnen met invullen van de vragenlijst vragen wij u eerst
uw CAPITA Deelnemernummer in de onderstaande ruimte/hokjes te noteren.
(dit nummer staat op uw vaccinatiepaspoort)

Mijn CAPITA Deelnemernummer is:
(a.u.b. binnen de hokjes blijven)

Uw gezondheidstoestand vandaag
Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje bij de zin die het best past bij
uw eigen gezondheidstoestand vandaag.

1. Mobiliteit:

9. Heeft u ooit in uw leven een van de volgende ziekten gehad?
(meer antwoorden mogelijk)

Ik heb geen problemen met lopen

Ja, beroerte of gevolgen van beroerte, namelijk in:

(vul hier jaartal in)

Ja, ernstige hartkwaal of hartinfarct, namelijk in:

(vul hier jaartal in)

Ik heb enige problemen met lopen
Ik ben bedlegerig

Nee
2. Zelfzorg:
Ik heb geen problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden

10. Wie heeft de vragenlijst over uw Gezondheidstoestand (EQ-5D) ingevuld?
(1 antwoord mogelijk)
Ik zelf
Ander persoon, bijvoorbeeld partner, kind of buurman

Ik heb enige problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden
Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden

Dit was de laatste vraag. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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vervolg van uw gezondheidstoestand vandaag:

3. Dagelijkse activiteiten:
(bijv. huishouden, werk, gezins- en vrijetijdsactiviteiten)
Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten
Ik heb enige problemen met mijn dagelijkse activiteiten
Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren

4. Pijn/klachten:
Ik heb geen pijn of andere klachten
Ik heb matige pijn of andere klachten
Ik heb zeer ernstige pijn of andere klachten

Best
voorstelbare
gezondheidstoestand

6. Uw gezondheidstoestand vandaag:

100

Om mensen te helpen bij het aangeven hoe goed of hoe slecht hun
gezondheidstoestand is, hebben we een meetschaal (te vergelijken
met een thermometer) gemaakt.
U ziet deze gezondheids thermometer op de pagina hiernaast staan.

9 0

Op de meetschaal van de thermometer betekent "100" de beste
gezondheidstoestand die u zich kunt voorstellen, en "0" de slechtste
gezondheidstoestand die u zich kunt voorstellen.

8 0

We willen u vragen op deze meetschaal aan te geven hoe goed of
hoe slecht volgens u uw eigen gezondheidstoestand vandaag is.
7 0

Trek een lijn van het donkere kader hieronder naar het punt op de
meetschaal dat volgens u aangeeft hoe goed of hoe slecht uw
gezondheidstoestand vandaag is.

6 0

Uw
gezondheidstoestand
vandaag

5. Stemmingen:
Ik ben niet angstig of somber

5 0

Ik ben matig angstig of somber
Ik ben erg angstig of somber

4 0

3 0

2 0

Ga door met vraag 6 op de pagina hiernaast
1 0

0
Slechtst
voorstelbare
gezondheidstoestand
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