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1.1 Inleiding: 

De consultvoorbereiding kan ingezet worden om de administratieve last te verminderen tijdens het 
face tot face consult in de praktijk. De digitale consultvoorbereiding stelt de patiënt (mantelzorger) in 
de gelegenheid om voorafgaand aan het spreekuur de vragen te beantwoorden die relevant zijn voor 
de POH tijdens het spreekuur.  
De consultvoorbereiding wordt als Taak beschikbaar gesteld in het patiënt portaal van Engage, de 
patiënt kan de vragenlijst invullen en de uitkomsten worden vervolgens in Coordinate beschikbaar 
gesteld voor de POH. De POH kan vervolgens met een druk op de knop (indien gewenst) de 
antwoorden overnemen in de anamnese van het consult verslag. 
 
De vragen van de consultvoorbereiding verschillen zorgprogramma. Voor de volgende 5 zorg-
programma’s in Coordinate is de functionaliteit beschikbaar: 

- Diabetes 
- COPD 
- Astma 
- CVRM HVZ 
- CVRM VVR 

1.2 Werkwijze 

Zorgverlener (POH): 

1. Open in Coordinate (KIS) het dossier van de patiënt 
2. Ga naar het tabblad van het betreffende zorgprogramma  
3. Selecteer de button ‘consultvoorbereiding’ 
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4. Selecteer vervolgens de vragenlijst die wordt weergegeven, standaard is dit 1 vragenlijst per 
zorgprogramma. 

 

 

5. Vul de gegevens in; 

 de taak wordt aangemaakt. Van de openstaande taken ontvangt de patient per mail een 
notificatie dat er nieuwe taken zijn 

 

6. De status (gepland) van de verzonden consultvoorbereiding staat weergegeven in Coordinate 
bij het blok ‘vragenlijsten’. 

 

 

7. Ook kan de zorgverlener de status in Engage volgen in de portlet ‘Taken’.  

 
 

Patiënt:  

8. De patiënt krijgt vervolgens een Taak om de vragenlijst in te vullen 
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9. Let op, De patiënt dient eerst de hyperlink te selecteren, vervolgens zal de vragenlijst 
geopend worden in Questmanager.  

 

 
10. De patiënt dient de vragenlijst volledig in te vullen, de resultaten per vraag zijn namelijk 

gekoppeld aan het consult in Coordinate. 
 

11. Nadat alle vragen ingevuld zijn, kan de patiënt op de button ‘uitloggen’ klikken. De patiënt 
kan de pagina van Questmanager vervolgens sluiten 

 

 
12. De patiënt dient vervolgens in het Engage portaal de volgende button te selecteren om de 

Taak af te ronden. 
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13. De taak is vervolgens afgerond voor de patiënt.  

 
 

Zorgverlener: 
14. De zorgverlener ziet in het dashboard (portlet takenlijst) na het afronden van de 

consultvoorbereiding dat de Taak is afgerond. 

 
 

15. Let op, pas tijdens de nachtelijke OZIS-update wordt de consultvoorbereiding die door de 
patiënt is ingevuld gesynchroniseerd naar Coordinate. De status wijzigt vervolgens naar 
‘Compleet’. 

 

 

 
 

16. Vervolgens kan de zorgverlener een nieuw consult aanmaken in Coordinate, bij het selecteren 
van het gewenste type consult worden de uitkomsten van de consultvoorbereiding direct 
weergegeven.  
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Let op: in de kolom ‘Overnemen in consult’ wordt met een vinkje aangetoond welke vragen 
rechtstreeks overgenomen kunnen worden in het consultverslag. Indien het vinkje uit staat, 
dan dient het antwoord handmatig toegevoegd te worden door de zorgverlener. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. De zorgverlener kan per vraag beoordelen of deze overgenomen dient te worden in het 
consultverslag. Zodra de gewenste antwoorden zijn overgenomen, dan worden de uitkomsten 
getoond in het consultverslag onder het tabblad anamnese. Zie hiervoor de items waarbij het 

icoon  is weergegeven. 
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Vragenlijst consultvoorbereiding DM2 

Vraag Vragen voor patiënt in vragenlijst consultvoorbereiding Antwoordopties voor patiënt in vragenlijst 
consultvoorbereiding 

Wordt overgenomen naar de volgende vragen/velden in 
Coordinate 

1 Heeft u Diabetes gerelateerde klachten? Slechte genezing van wondjes Anamnese / Diabetesgerelateerde klachten / Ja/ Slechte 
genezing van wondjes 

Seksuele problemen  
(bij vrouwen vaginale schimmel of droogte, bij 
mannen erectieproblemen) 

Anamnese / Diabetesgerelateerde klachten / Ja / Seksuele 
problemen 

Zenuwpijn Anamnese/Diabetesgerelateerde klachten / Ja / Zenuwpijn 

Nee Anamnese / Diabetesgerelateerde klachten / Nee 

2 Heeft u klachten van een hoge bloedglucosewaarde? Vermoeidheid Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Vermoeidheid 

    Droge mond en tong Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Droge mond en 
tond 

    Dorst Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Dorst 

    Vaak/regelmatig infecties Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Vaak/regelmatig 
infecties 

    Veel plassen Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Veel plassen 

    Slaperigheid Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Slaperigheid 

    Gewichtsverlies Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Gewichtsverlies 

    Algemeen jeuk Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Algemeen jeuk 

    Genitale jeuk en/of infectie Anamnese/Hyperglycemische klachten/Ja/ Genitale jeuk en/of 
infectie 

    Nee Anamnese/Hyperglycemische klachten/Nee 

    Onbekend Anamnese/Hyperglycemische klachten/Onbekend 

3 Heeft u klachten van een te lage bloedglucosewaarde? Duizeligheid Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Duizeligheid 

    Transpireren (zweten) Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Transpireren 
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    Wazig zien Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Wazig zien 

    Prikkelbaar Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Prikkelbaar 

    Bleekheid Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Bleekheid 

    Trillen Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Trillen 

    Honger Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Honger 

    Hartkloppingen Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Hartkloppingen 

    Hoofdpijn Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Hoofdpijn 

    Vermoeidheid Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Vermoeidheid 

    Tintelende handen en/of voeten Anamnese/Hypoglycemische klachten/Ja/ Trillende handen 
en/of voeten 

    Nee Anamnese/Hypoglycemische klachten/Nee 

    Onbekend Anamnese/Hypoglycemische klachten/Onbekend 

4 Komt u 2x per jaar bij de tandarts of mondhygiëniste? Ja Wordt niet automatisch overgenomen 

Nee 

5 Ervaart u vermindering van gevoel, tintelingen of krachtsverlies Ja Anamnese/verminderd gevoel-tintelingen-krachtsverlies/Ja 

  Nee Anamnese/verminderd gevoel-tintelingen-krachtsverlies/Nee 

6 Heeft u last van één van de volgende symptomen: Dikke benen of voeten en/of kortademigheid Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/Dikke 
benen of voeten en/of kortademigheid 

  Druk op de borst bij liggen Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/ Druk op de 
borst bij liggen 

  Hartkloppingen Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ 
Ja/Hartkloppingen 

  Pijn in de benen tijdens lopen Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/Pijn in de 
benen tijdens lopen 

  Druk op de borst/benauwdheid Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/Druk op de 
borst/benauwdheid 
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  Oedeem (vocht) Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/Oedeem 

  Overig Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Ja/Overig 

  Nee Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Nee 

  Ik weet het niet Anamnese/Klachten van hart en/of bloedvaten/ Onbekend 

7 Heeft u andere betrokken zorgverleners? Oogarts Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Oogarts 

  Diëtist Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Diëtist 

  Podotherapeut Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Podotherapeut 

  Pedicure met aantekening diabetische voet Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Pedicure 
met aantekening diabetische voet 

  Diabetesverpleegkundige Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Diabetesverpleegkundige 

  (Vaat)chirurg Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / (Vaat)chirurg 

  Internist/nefroloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Internist-
Nefroloog 

  Cardioloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Cardioloog 

  Neuroloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Neuroloog 

  Fysiotherapeut Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Reumatoloog 

  Overig Anamnese / Andere betrokken zorgverleners / Overig 

  Nee Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Nee 

8 Ervaart u achteruitgang van het gezichtsvermogen? Ja Anamnese/Blok Fundus/Achteruitgang gezichtsvermogen/Ja 

  Nee Anamnese/Blok Fundus/Achteruitgang gezichtsvermogen/Nee 

  Onbekend Anamnese/Blok Fundus/Achteruitgang 
gezichtsvermogen/Onbekend 
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9 Wanneer bent u voor het laatst voor oogcontrole geweest? Datumveld Wordt niet automatisch overgenomen 

10 Hoe vaak beweegt u? Minimaal 30 minuten per dag en 5 dagen per 
week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Voldoet aan norm 

  Minder dan 30 minuten per dag of minder dan 5 
dagen per week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Minder dan norm 

  Ik beweeg niet Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Inactief 

11 Gebruikt u bloeddrukverhogende voeding/medicatie, zoals 
drop/pijnstillers als naproxen, ibuprofen, diclofenac. 

Ja (in vragenlijst niet mogelijk om aan te geven 
welke) 

Anamnese/Blok Leefstijl/  
Bloeddrukverhogende medicatie/Ja 

  Nee Anamnese/Blok Leefstijl/  
Bloeddrukverhogende medicatie/Nee 

  Onbekend Anamnese/Blok Leefstijl/  
Bloeddrukverhogende medicatie/Onbekend 

12 Hoeveel glazen met alcohol drinkt u gemiddeld per dag? Numeriek invulveld Anamnese/Blok Leefstijl/Alcoholgebruik 
Bij 0 veld in Coordinate op Nee 
Bij 1 of meer veld in Coordinate op Ja en Gemiddeld 
alcoholgebruik gevuld met aantal 

13 Rookt u? Ja Anamnese / Roken / Ja 

    Nooit Anamnese / Roken / Nooit 

    Voorheen Anamnese / Roken / Voorheen 

14 Heeft u voetklachten aan uw linkervoet? Ja (in vragenlijst niet mogelijk om aan te geven 
welke) 

Voetonderzoek / Voetklachten links / Ja 

    Nee Voetonderzoek / Voetklachten links / Nee 

    Onbekend Voetonderzoek / Voetklachten links / Onduidelijk 

15 Heeft u voetklachten aan uw rechtervoet? Ja (in vragenlijst niet mogelijk om aan te geven 
welke) 

Voetonderzoek / Voetklachten rechts / Ja 

    Nee Voetonderzoek / Voetklachten rechts / Nee 

    Onbekend Voetonderzoek / Voetklachten rechts / Onduidelijk 

16 Zijn er medicatieproblemen Ja Voorlichting en Behandelplan/ Medicatieproblemen/Ja 

    Nee Voorlichting en Behandelplan/ Medicatieproblemen/Nee 

17 Vergeet u uw medicatie wel eens in te nemen? Nee Wordt niet automatisch overgenomen 

    Ja, minder dan 2 keer per jaar 



 

Consultvoorbereiding – werkinstructie         10 

 

    Ja, 2 of vaker dan 2 keer per jaar 

    Onbekend 

18 Ervaart u bijwerkingen van de medicatie? Ja Wordt niet automatisch overgenomen 

    Nee 

    Niet van toepassing 

19 Zijn er nog overige zaken die u ter voorafgaand aan uw gesprek 
met de POH wil bespreken? 

Open vraag Wordt niet automatisch overgenomen 
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Vragenlijst consultvoorbereiding CVRM 

Vraag Vragen voor patiënt in vragenlijst consultvoorbereiding Antwoordopties voor patiënt in vragenlijst 
consultvoorbereiding 

Wordt overgenomen naar de volgende vragen/velden in 
Coordinate 

1 Heeft u last van één van de volgende symptomen: Druk/ Beklemd gevoel op de borst tijdens 
inspanning 

Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ 
Druk/ Beklemd gevoel op de borst tijdens inspanning 

Druk/ Beklemd gevoel op de borst in rust Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ Druk/ 
Beklemd gevoel op de borst in rust 

Dikke benen of voeten en/of kortademigheid Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ Dikke benen 
of voeten en/of kortademigheid 

Hartkloppingen Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ 
Hartkloppingen 

Kortademigheid tijdens liggen Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ 
Kortademigheid tijdens liggen 

Kortademigheid tijdens inspanning Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ 
Kortademigheid tijdens inspanning 

Oedeem (vocht ophoping) Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ Oedeem 
(vocht ophoping) 

Pijn in de benen tijdens lopen Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ Pijn in de 
benen tijdens lopen 

Anders Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Ja/ Anders 

Nee Anamnese / Klachten van hart en bloedvaten/Nee 

2 Komt u bij andere zorgverleners? Oogarts Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Oogarts 

Diëtist Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Diëtist 

Podotherapeut Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Podotherapeut 

Pedicure Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Pedicure 
met aantekening diabetische voet 

Diabetesverpleegkundige Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Diabetesverpleegkundige 
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(Vaat)chirurg Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / (Vaat)chirurg 

Internist/nefroloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Internist-
Nefroloog 

Cardioloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Cardioloog 

Neuroloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / Neuroloog 

Reumatoloog Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Ja / 
Reumatoloog 

Nee Anamnese / Andere betrokken zorgverleners /Nee 

3 Hoe vaak beweegt u? Minimaal 30 minuten per dag en 5 dagen per 
week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Voldoet aan norm 

Minder dan 30 minuten per dag of minder dan 5 
dagen per week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Minder dan norm 

Ik beweeg niet Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Inactief 

4 Hoeveel glazen met alcohol drinkt u gemiddeld per dag? Numeriek invulveld Anamnese/Alcoholgebruik 
Bij 0 veld in Coordinate op Nee 
Bij 1 of meer veld in Coordinate op Ja en Gemiddeld 
alcoholgebruik gevuld met aantal 

5 Rookt u? Ja Anamnese / Roken / Ja 

Nooit Anamnese / Roken / Nooit 

Voorheen Anamnese / Roken / Voorheen 

6 Heeft u last van duizelingen bij het opstaan en draaien? Ja Vitale parameters / Orthostase/Ja 

Nee Vitale parameters / Orthostase/Nee 

7 Ervaart u seksuele problemen Ja Anamnese/ seksuele problemen/Ja 

Niet van toepassing Anamnese/ seksuele problemen/Nee 

Wens ik niet in te vullen Anamnese/ seksuele problemen/Onbekend 

8 Bezoekt u 1-2 keer per jaar de tandarts en/of mondhygienist?  Ja Wordt niet automatisch overgenomen 

Nee 
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9 Gebruikt u bloeddrukverhogende voeding/medicatie, zoals 
drop, pijnstillers als naproxen, ibuprofen, diclofenac. 

Ja (in vragenlijst niet mogelijk om aan te geven 
welke) 

Anamnese / Bloeddruk verhogende voeding/medicatie / Ja 

Nee Anamnese / Bloeddruk verhogende voeding/medicatie / Nee 

Onbekend Anamnese / Bloeddruk verhogende voeding/medicatie / 
Onbekend 

10 Vergeet u uw medicatie wel eens in te nemen? Nee Wordt niet automatisch overgenomen 

Ja, minder dan 2 keer per jaar 

Ja, 2 of vaker dan 2 keer per jaar 

Onbekend 

11 Ervaart u bijwerkingen van de medicatie? Ja Wordt niet automatisch overgenomen 

Nee 

Niet van toepassing 

12 Zijn er nog overige zaken die u ter voorafgaand aan uw gesprek 
met de POH wil bespreken? 

Open vraag Wordt niet automatisch overgenomen 
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Vragenlijst consultvoorbereiding COPD 

Vraag Vragen voor patiënt in vragenlijst consultvoorbereiding Antwoordopties voor patiënt in vragenlijst 
consultvoorbereiding 

Wordt overgenomen naar de volgende vragen/velden in 
Coordinate 

  Gemiddeld, hoe vaak voelde u zich in de afgelopen week: 

1 kortademig in rust? Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 

Altijd 

2 kortademig gedurende lichamelijke inspanning Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 

Altijd 

3 angstig of bezorgd voor de volgende benauwdheidsaanval Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 
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Altijd 

4 neerslachtig vanwege uw ademhalinsgsproblemen Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 

Altijd 

  In het algemeen, hoe vaak heeft u in de afgelopen week: 

5 gehoest Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 

Altijd 

6 slijm opgehoest Nooit Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zelden 

Af en toe 

Regelmatig 

Heel vaak 

Meestal 

Altijd 

  In welke mate voelde u zich in de afgelopen week beperkt door uw ademhalingsproblemen bij het uitvoeren van… 

7 Zware lichamelijke activiteiten (traplopen, haasten, sporten)? Helemaal niet Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Heel weinig 

Een beetje 
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Tamelijk 

Erg 

Heel erg 

Volledig 

8 Matige lichamelijke activiteiten (wandelen, klussen, 
boodschappen)? 

Helemaal niet Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Heel weinig 

Een beetje 

Tamelijk 

Erg 

Heel erg 

Volledig 

9 Gewone dagelijkse activiteiten (aankleden, wassen)? Helemaal niet Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Heel weinig 

Een beetje 

Tamelijk 

Erg 

Heel erg 

Volledig 

10 Sociale activiteiten (praten, de kinderen, bezoek van vrienden)? Helemaal niet Vragenlijsten/CCQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Heel weinig 

Een beetje 

Tamelijk 

Erg 

Heel erg 

Volledig 

11 Totale CCQ score Berekening volgens NHG Vragenlijsten/CCQ/Zelfde scoreveld 

12 Symptoom score Berekening volgens NHG Vragenlijsten/CCQ/Zelfde scoreveld 
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13 Mentale score Berekening volgens NHG Vragenlijsten/CCQ/Zelfde scoreveld 

14 Functionele score Berekening volgens NHG Vragenlijsten/CCQ/Zelfde scoreveld 

15 Welke beschrijving past het beste bij uw situatie? Ik heb geen klachten m.b.t. kortademigheid Vragenlijsten/MRC-Borg/Zelfde vraag en 
antwoordmogelijkheden 

Ik heb geen last van kortademigheid, behalve bij 
zware inspanning 

Ik word kortademig tijdens haasten of bij het 
lopen op een licht oplopende weg 

Ik loop ten gevolge van kortademigheid 
langzamer dan mijn leeftijdsgenoten of ik moet 
stopen om op adem te komen, terwijl ik in mijn 
eigen tempo loop 

Ik moet na 100m of na een aantal minuten rustig 
lopen stoppne om op adem te komen 

Ik ben te kortademig om het huis te verlaten of ik 
raak helemaal buiten adem van het aan- en 
uitkleden 

16 Heeft u last van piekeren? Bijna altijd Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Bijna altijd 

Meestal Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Meestal 

Heel vaak Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Heel vaak 

Regelmatig Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Regelmatig 

Af en toe Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Af en toe 

Zelden Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Zelden 

Nooit Anamnese/Ziektelastmeter/Piekeren/Nooit 

17 Heeft u last van lusteloosheid? Bijna altijd Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Bijna altijd 

Meestal Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Meestal 

Heel vaak Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Heel vaak 

Regelmatig Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Regelmatig 

Af en toe Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Af en toe  
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Zelden Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Zelden 

Nooit Anamnese/Ziektelastmeter/Lusteloosheid/ 
Nooit  

18 Heeft u last van spanningen (of een gespannen gevoel)? Bijna altijd Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Bijna altijd 

Meestal Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Meestal 

Heel vaak Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Heel vaak 

Regelmatig Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Regelmatig 

Af en toe Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Af en toe 

Zelden Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Zelden 

Nooit Anamnese/Ziektelastmeter/Spanningen/Nooit 

19 Heeft u last van vermoeidheid? Bijna altijd Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Bijna altijd 

Meestal Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Meestal 

Heel vaak Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Heel vaak 

Regelmatig Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Regelmatig 

Af en toe Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Af en toe  

Zelden Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Zelden 

Nooit Anamnese/Ziektelastmeter/Vermoeidheid/ 
Nooit  

20 Hoe is uw eetlust Goed Vragenlijsten/Leefstijl/Eetlust/Goed 

Acceptabel Vragenlijsten/Leefstijl/Eetlust/Acceptabel 

Slecht Vragenlijsten/Leefstijl/Eetlust/Slecht 

Zeer slecht Vragenlijsten/Leefstijl/Eetlust/Zeer slecht 

21 Bent u zonder aanleiding afgevallen? Ja Vragenlijsten/Leefstijl/Ongewenst gewichtsverlies/ Ja 

Nee Vragenlijsten/Leefstijl/Ongewenst gewichtsverlies/ Nee 

Onbekend Vragenlijsten/Leefstijl/Ongewenst gewichtsverlies/ ? 
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22 Hoe vaak beweegt u? Minimaal 30 minuten per dag en 5 dagen per 
week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Voldoet aan norm 

Minder dan 30 minuten per dag of minder dan 5 
dagen per week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Minder dan norm 

Ik beweeg niet Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Inactief 

23 Is de kracht van de armen en benen nog net zo sterk als een 
aantal jaar geleden? 

Ja Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/Ja 

Nee Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/Nee 

Onbekend Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/? 

24 Ervaart u onverklaarbare vermoeidheid Ja Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/Ja 

Nee Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/Nee 

Onbekend Vragenlijsten/Leefstijl/Zelfde vraag/? 

25 Rookt u? Ja Anamnese / Roken / Ja 

Nooit Anamnese / Roken / Nooit 

Voorheen Anamnese / Roken / Voorheen 

26 Gebruikt u inhalatiemedicatie? Ja Anamnese/Blok Inhalatiemedicatie/ Inhalatiemedicatie/Ja 

Nee Anamnese/Blok Inhalatiemedicatie/ Inhalatiemedicatie/Nee 

27 Ervaart u een toename van benauwdheidsklachten in bed Ja Anamnese/blok Hartfalen/Toename benauwdheidsklachten/Ja 

Nee Anamnese/blok Hartfalen/Toename 
benauwdheidsklachten/Nee 

28 Heeft u druk op de borst tijdens lichamelijke activiteit en/of 
overgang van warmte naar koude 

Ja Anamnese/blok Hartfalen/Toename benauwdheidsklachten/Ja 

Nee Anamnese/blok Hartfalen/Toename 
benauwdheidsklachten/Nee 

29 Zijn er nog overige zaken die u ter voorafgaand aan uw gesprek 
met de POH wil bespreken? 

Open vraag Wordt niet automatisch overgenomen 
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Vragenlijst consultvoorbereiding ASTMA 

Vraag Vragen voor patiënt in vragenlijst consultvoorbereiding Antwoordopties voor patiënt in vragenlijst 
consultvoorbereiding 

Wordt overgenomen naar de volgende vragen/velden in 
Coordinate 

1 Hoe vaak bent u - gemiddeld gedurende de laatste week - 
wakker geworden door uw astma? 

Nooit Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Bijna nooit 

Een enkele keer 

Verscheidene keren 

Vaak 

Zeer vaak 

Kan niet slapen t.g.v. de Astma 

2 Hoe ernstig waren - gemiddeld gedurende de laatste week - uw 
astmaklachten 's ochtends bij het opstaan? 

Geen Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Zeer licht 

Licht 

Matig 
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Behoorlijk 

Ernstig 

Zeer ernstig 

3 In welke mate werd u - gemiddeld gedurende de laatste week- 
belemmerd in uw dagelijkse activiteiten vanwege uw astma? 

Helemaal niet Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Nauweljiks 

Enigszins 

Behoorlijk 

Ernstig 

Zeer ernstig 

Totaal 

4 Hoe ernstig hebt u zich - gemiddeld gedurende de laatste week 
- kortademig gevoeld t.g.v. uw astma? 

Helemaal niet Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Nauwelijks 

Enigszins 

Matig 

Behoorlijk 

Ernstig 

Zeer ernstig 

5 Hoe vaak hebt u - gemiddeld gedurende de laatste week - een 
piepende ademhaling gehad? 

Nooit Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

Bijna nooit 

Een enkele keer 

Regelmatig 

Vaak 

Meestal 

Altijd 

6 Hoeveel pufjes van een kortwerkende luchtwegverwijder (zoals 
Ventolin, Bricanyl) hebt u op de meeste dagen van de laatste 
week genomen? 

Geen Vragenlijsten/ACQ/Zelfde vraag en antwoordmogelijkheden 

1-2 pufs 

3-4 pufs 

5-8 pufs 
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9-12 pufs 

13-16 pufs 

Meer dan 16 pufs 

7 Totale score ACQ 6 Berekening volgens NHG Vragenlijsten/ACQ/Zelfde scoreveld 

8 Welke beschrijving past het beste bij uw situatie? Ik heb geen klachten m.b.t. kortademigheid Vragenlijsten/MRC-Borg/Zelfde vraag en 
antwoordmogelijkheden 

Ik heb geen last van kortademigheid, behalve bij 
zware inspanning 

Ik word kortademig tijdens haasten of bij het 
lopen op een licht oplopende weg 

Ik loop ten gevolge van kortademigheid 
langzamer dan mijn leeftijdsgenoten of ik moet 
stoppen om op adem te komen, terwijl ik in mijn 
eigen tempo loop 

Ik moet na 100m of na een aantal minuten rustig 
lopen stoppne om op adem te komen 

Ik ben te kortademig om het huis te verlaten of ik 
raak helemaal buiten adem van het aan- en 
uitkleden 

9 Hoe vaak beweegt u? Minimaal 30 minuten per dag en 5 dagen per 
week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Voldoet aan norm 

Minder dan 30 minuten per dag of minder dan 5 
dagen per week 

Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Minder dan norm 

Ik beweeg niet Anamnese/Lichaamsbeweging (NNGB)/  
Inactief 

10 Rookt u? Ja Anamnese / Roken/Ja 

Nooit Anamnese / Roken/Nooit 

Voorheen Anamnese / Roken/Voorheen 

11 Gebruikt u inhalatiemedicatie? Ja Anamnese/blok Inhalatiemedicatie/Gebruikt patiënt 
inhalatiemedicatie/Ja 

Nee Anamnese/blok Inhalatiemedicatie/Gebruikt patiënt 
inhalatiemedicatie/Nee 

12 Heeft u werk of hobbygerelateerde invloeden? (denk aan 
chemische middelen, fijnstof, (hobby)dieren, asbest, overig). 

Ja Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Werk of 
hobbygerelateerde invloeden/Ja 
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Nee Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Werk of 
hobbygerelateerde invloeden/Nee 

13 Heeft u tekenen of klachten van Hyperreactiviteit? 
(overgevoelige reactie op prikkels, zoals bij mist, rookluchtjes, 
overgang warmte naar koude, etc). 

Ja Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Tekenen 
of klachten van hyperreactiviteit/ Ja 

Nee Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Tekenen 
of klachten van hyperreactiviteit/ Nee 

14 Heeft u tekenen of klachten van allergie? Ja Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Tekenen 
of klachten van allergie/ Ja 

Nee Anamnese/blok Atopie, allergie en andere invloeden/Tekenen 
of klachten van allergie/ Nee 

15 Zijn er nog overige zaken die u ter voorafgaand aan uw gesprek 
met de POH wil bespreken? 

Open vraag Wordt niet automatisch overgenomen 

 
 
 
 
 


