Vragenlijst over levenskwaliteit bij diafragmatische
verlamming
Diaphragmatic paralysis Questionair (DPQ)

Beste patiënt!
U bent bij ons in behandeling als gefolgt van een
diafragmatische functiestoring .
Om uw huidige toestand te beoordelen , verzoeken wij u de
volgende vragen te beantwoorden, door ze aan te kruisen.
Het beantwoorden van de vragenlijst is geheel vrijwillig.
Alle gegevens zijn onderworpen aan medische
vertrouwelijkheid en worden met de strikste vertrouwelijkheid
behandeld.
Neem voor eventuele vragen contact op met uw arts.

PATIËNT:

Navolgend betrefft het uw algemene toestand. Het handelt zich hierbij
om verschillende situaties in het dagelijks leven.

Hoe voelde u zich in de afgelopen week?
Kruis voor iedere vraag het antwoord aan, dat voor u persoonlijk het meest van
toepassing is.
is niet van
toepassing

-2
1. Ik heb vaak last van vermoeidheid
overdag.
2. Schoenen vastbinden kost mij
moeite.
3. Bij lichamelijke inspanning heb ik
ademnood.
4. Zwemmen is gemakkelijk voor mij.
5. Ik heb ademnood bij het traplopen.
6. Dagelijkse activiteiten ( zoals
huishoudelijk werk) zijn gemakkelijk
voor mij.
7. Ik kan boodschappen doen.
8. Mijn ziekte beïnvloedt mijn
professionele activiteiten.
9. Lichamelijke stress ( zoals sport) is
gemakkelijk voor mij.
10. Mijn ziekte heeft invloed op mijn
seksualiteit
11. Ik kan iedere Hobby nagaan, die
mij interesseert.
12. Mijn ziekte beïnvloedt mijn
familieleven.
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13. Ik kan uitgaan.
14. Ik ben bang voor een tekort aan
lucht.
15. Ik ben blij met mijn leven.
16. Plat liggen is gemakkelijk voor
mij.
17. Ik zie de toekomst positiv
tegemoet.
18. Ik heb kortademigheid bij hurken.
19. Ik heb ademnood tijdens het
baden in de badkuip.
20. Ik heb kortademigheid zodra ik in
gebukte houding iets
oprapen/wegleggen moet.
(Wasmachine)
21. Ik heb kortademigheid na het
eten.
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