Vragenlijst voor scoliosepatiënten

Vragenlijst voor scoliosepatiënten (SRS-22r)
Achternaam: ___________________________________
Eerste letter voornaam: _____
Geslacht:

Man

Geboortedatum: Dag _ _

Vrouw
maand _ _

jaar _ _ _ _

Het is belangrijk dat je zelf de vragenlijst invult.
Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Beantwoord alsjeblieft alle vragen.
Voor alle vragen geldt dat je maar één antwoord mag
aankruisen; zie het voorbeeld hiernaast.

1. Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste de hoeveelheid
pijn die je hebt gehad in de afgelopen 6 maanden?
Geen pijn
Een beetje pijn
Matige pijn
Matig tot veel pijn
Veel pijn
2. Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste de hoeveelheid
pijn die je hebt gehad in de afgelopen maand?
Geen pijn
Een beetje pijn
Matige pijn
Matig tot veel pijn
Veel pijn
3. Ben je in de afgelopen 6 maanden erg gespannen geweest?
Nooit
Bijna nooit
Af en toe
Meestal
Altijd
4. Hoe zou je je voelen als de vorm van je rug de rest van je leven blijft, zoals
die nu is?
Zeer tevreden
Een beetje tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Een beetje ontevreden
Zeer ontevreden
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5. Wat is jouw huidige niveau van lichamelijke activiteiten?
Bedlegerig/rolstoel
Voornamelijk geen activiteiten
Lichte werkzaamheden en lichte sport, zoals huishoudelijke klusjes en
wandelen
Gemiddelde werkzaamheden en gemiddeld intensieve sporten, zoals
joggen en fietsen
Alle activiteiten zonder beperkingen
6. Hoe vind je jezelf eruitzien met kleren aan?
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht
7. Heb je in de afgelopen 6 maanden het gevoel gehad dat je zo diep in de put
zat, dat niets je kon opvrolijken?
Zeer vaak
Vaak
Af en toe
Bijna nooit
Nooit
8. Heb je rugpijn wanneer je rust?
Zeer vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit
9. Wat is je huidige niveau van werk- of schoolactiviteiten?
Helemaal niet beperkt
Een beetje beperkt
Ernstig beperkt
Zeer ernstig beperkt
Totaal beperkt
10. Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste hoe je romp
eruitziet? Onder romp verstaan we het menselijk lichaam met uitzondering
van het hoofd, armen en benen.
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht
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11. Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste je gebruik van
pijnmedicatie voor je rug?
Geen pijnstillers
Wekelijks of minder vaak, lichte pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol,
ibuprofen of aspirine)
Dagelijks lichte pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen of aspirine)
Wekelijks of minder vaak, zware pijnstillers (bijvoorbeeld diclofenac of
morfine)
Dagelijks zware pijnstillers (bijvoorbeeld diclofenac of morfine)
12. Beperkt je rug je mogelijkheden om dingen te doen in en rond het huis?
Nooit
Bijna nooit
Soms
Vaak
Zeer vaak
13. Heb je je kalm en rustig gevoeld gedurende de afgelopen 6 maanden?
Altijd
Meestal
Soms
Bijna nooit
Nooit
14. Heb je het gevoel dat je rugaandoening je persoonlijke relaties beïnvloedt?
Niet
Nauwelijks
Een beetje
Veel
Heel veel
15. Heb jij of heeft je familie financiële problemen door jouw rugaandoening?
Heel veel
Veel
Een beetje
Nauwelijks
Geen
16. Heb je je in de afgelopen 6 maanden somber gevoeld?
Nooit
Bijna nooit
Soms
Vaak
Zeer vaak
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17. Hoeveel dagen heb je in de afgelopen 3 maanden van werk, huishoudelijk
werk of school verzuimd vanwege rugpijn?
0 dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen of meer
18. Beperkt je rugaandoening je in dingen ondernemen met familie of
vrienden?
Nooit
Bijna nooit
Soms
Vaak
Zeer vaak
19. Voel je jezelf aantrekkelijk met de huidige toestand van je rug?
Ja, heel erg aantrekkelijk
Ja, een beetje aantrekkelijk
Niet aantrekkelijk, maar ook niet onaantrekkelijk
Nee, niet erg aantrekkelijk
Nee, helemaal niet aantrekkelijk
20. Ben je een opgewekt persoon geweest in de afgelopen 6 maanden?
Nooit
Bijna nooit
Soms
Meestal
Altijd
21. Ben je tevreden met het resultaat van de controles en behandeling van je
rug tot nu toe?
Erg tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Erg ontevreden
22. Zou je weer voor hetzelfde beleid kiezen als je dezelfde aandoening had?
Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Ik weet het niet zeker
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
______________________________________________________________
Alles ingevuld? Eén antwoord aangekruist per vraag?
Dank voor het invullen!
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