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Deze vragenlijst gaat over uw kwaliteit van leven – met andere woorden, hoe 
goed of slecht u vindt dat uw leven is. 
 
 
 
Zet bij elke vraag een ‘X’ in het hokje dat het best uw antwoord aangeeft. 
 
We zouden graag weten wat u op dit moment van uw leven vindt. 
 

I) Over het algemeen is mijn kwaliteit van leven op dit moment: 

   
 uitstekend zeer goed goed niet goed en 

niet slecht 
slecht zeer slecht uitzonderlijk 

slecht 

 
 
 
Nu zouden we graag willen weten hoe uw kwaliteit van leven wordt beïnvloed 
door uw diabetes, de behandeling ervan en complicaties die u mogelijk hebt. 
(Onder de behandeling verstaan we ook medicatie, bezoeken aan de arts en 
voeding.)  
 

II) Als ik geen diabetes had, dan zou mijn kwaliteit van leven ... zijn: 

    
 zeer veel beter veel beter een beetje beter hetzelfde slechter 
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Beantwoord a.u.b. de meer specifieke vragen op de volgende pagina’s. Voor elk 
beschreven aspect van het leven zult u op twee onderdelen moeten antwoorden. 
 
Bij onderdeel (a): Zet een ‘X’ in één hokje om aan te geven hoe diabetes dit aspect van uw 

leven beïnvloedt. 
Bij onderdeel (b): Zet een ‘X’ in één hokje om aan te geven hoe belangrijk dit aspect is 

voor uw kwaliteit van leven. 
 
 
 
 
 
 

1 (a) Als ik geen diabetes had, dan zou ik … van mijn vrijetijdsbesteding genieten. 

      
 zeer veel meer veel meer een beetje meer evenveel minder 

 (b) Voor mij is mijn vrijetijdsbesteding: 

  
 zeer belangrijk belangrijk een beetje belangrijk helemaal niet 

belangrijk 
 


