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Vragenlijst over tevredenheid met diabetes-behandeling 
(verandering): Tiener (DTSQc Tiener)  

 
 

 
 

 
Tijdens de afgelopen weken/maanden heb je deelgenomen 
aan een studie naar de behandeling van diabetes. Mogelijk 
werd je behandeling veranderd bij de start van de studie. 
De behandeling bestaat uit:  

 medicatie 
 bloedsuikermetingen 
 eventuele voedingsregels 

Wij willen graag van jou horen wat je vindt van je huidige 
behandeling. In de volgende vragen word je verzocht deze 
te vergelijken met de behandeling die je kreeg voordat de 
studie begon. 
Beantwoord elke vraag door op de schaal eronder een 
cijfer van 3 (bijv. nu veel meer tevreden) tot -3 (bijv. nu veel 
minder tevreden) te omcirkelen. Als je geen verandering 
hebt ondervonden, omcirkel dan “0”. 
 

 
 
 
 

Vervolg op de volgende bladzijde… 
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Vervolg DTSQ Tiener… 
 
 
1. Hoe tevreden ben je met je huidige behandeling? 
 nu veel meer 

tevreden 
 3 2 1 0 -1 -2 -3  nu veel minder 

tevreden 
 
 
2. Had je het gevoel dat je diabetes de laatste tijd goed gereguleerd is? 
 nu veel beter 

gereguleerd 
 3 2 1 0 -1 -2 -3  nu veel minder 

goed gereguleerd 
 
 
3. Hoe vaak had je het gevoel dat je bloedsuikerwaarden de laatste tijd te hoog waren? 
 nu veel vaker  3 2 1 0 -1 -2 -3  nu veel minder vaak 
 
 
4. Hoe vaak had je het gevoel dat je bloedsuikerwaarden de laatste tijd te laag waren? 
 nu veel vaker  3 2 1 0 -1 -2 -3  nu veel minder vaak 
 
 
 
 

Wil je alsjeblieft nakijken of je bij alle vragen één cijfer omcirkeld hebt. 
 


