Gezondheidsvragenlijst
voor patiënten met handeczeem
Wilt u aangeven hoe vaak u in de afgelopen 7 dagen
last heeft gehad van de volgende situaties:

Ik heb last gehad van mijn handeczeem, …

nooit

zelden

nu en
dan

vaak

altijd

… omdat de huid aan mijn handen pijnlijk is.











… omdat het mij beperkt/belemmert tijdens mijn
werk.











… omdat het mij beperkt/belemmert tijdens mijn
dagelijkse huishoudelijke taken.











… omdat ik handschoenen moet dragen.











… omdat het me frustreert.











… omdat de huid aan mijn handen jeukt.











… omdat de behandeling veel tijd kost.











… omdat het me ergert.











… omdat het slaapgebrek veroorzaakt.











… omdat het me angstig maakt voor de toekomst.
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nooit

zelden

nu en
dan

vaak

altijd

… omdat de huid aan mijn handen kloven heeft.











… omdat het mij beperkt/belemmert in mijn vrije
tijd (bijv. sporten, hobby’s).











… omdat ik crèmes/ zalven moet gebruiken.











… omdat het mij beperkt/belemmert als ik mij
was.











… omdat het mij beperkt/belemmert als ik me
aankleed.











… omdat het mij het gevoel geeft dat ik mijn handen
moet verstoppen.











… omdat ik hierdoor contact met andere mensen
vermijd.











… omdat ik een arts moet bezoeken.











… omdat het me verdrietig/ teneergeslagen
maakt.











… omdat de huid aan mijn handen rood is.











Ik heb last gehad van mijn handeczeem, …
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nooit

zelden

nu en
dan

vaak

altijd

… omdat het me prikkelbaar maakt.











… omdat ik contact met bepaalde dingen moet
vermijden.











… omdat de huid aan mijn handen bloedt.











… omdat ik me zorgen maak over bijwerkingen
van de behandeling.











… omdat het mijn gezinsleven en vriendschappen
beïnvloedt.











… door behandelkosten die ik zelf moet betalen.











… omdat ik me schaam.











… omdat de huid aan mijn handen droog is.











… als ik mijn familie of partner aanraak.











… omdat het me nerveus maakt.











Ik heb last gehad van mijn handeczeem, …

3 van 3

