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DISTRICTS studienummer: |__||__||__||__||__|  
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Algemene informatie en instructies: 

• Alvast  bedankt dat u overweegt mee te doen met het onderzoek.  

• Hieronder volgen 10 vragen. Het kost ongeveer 20 minuten om de vragenlijst in te 

vullen. 

 

Hoe vult u de lijst in? 

• Begin bij de eerste vraag en volg de nummering en toelichting. 

• Kruis bij iedere vraag 1 hokje aan, behalve als er bij de vraag staat dat u meer dan 1 

hokje mag aankruisen. 

• Bij sommige vragen kunt u een getal of iets anders invullen op de stippellijn of in de 

hiervoor bestemde hokjes. 

• Het is van belang dat u alle vragen zo volledig mogelijk invult. 

 

Wilt u een antwoord veranderen? 

• Streep het oude antwoord door. 

• Kruis een nieuw antwoord aan. 

• Zet een pijl voor het nieuwe antwoord. 

 

 Oud antwoord 

 Nieuw antwoord 

 

 

Afronding 

• Neem de ingevulde vragenlijst mee naar de afspraak voor uw hand/polsklachten. 

• Neem ook de informatiebrief met blanco toestemmingsformulieren mee. 
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Vraag 1: Bent u een man of een vrouw? 

□ man  

□ vrouw 

 

Vraag 2: Wat is uw geboortejaar? 

|__||__||__||__| 
 

Vraag 3: Bent u rechts- of linkshandig? 

□ rechts  

□ links 

□ beide 

 

Vraag 4: Wat is uw lengte uitgedrukt in aantal centimeter?  

|__||__||__| centimeter 

 

Vraag 5: Wat is uw gewicht uitgedrukt in aantal kilogram?  

|__||__||__| kilogram 

 

Vraag 6: Hoeveel maanden heeft u ongeveer last van de hand/pols klachten?  

|__||__||__| maanden 

 

Vraag 7:  Aan welke hand heeft u de meeste klachten? 

□ rechter  

□ linker 

□ beide even erg 

 

 



Baseline meting proefpersoon. Versie 1.3 Pagina 4 van 7 

DISTRICTS - The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients v13072020 

Vraag 8: Wilt u de onderstaande tabellen invullen? 

 De volgende vragen hebben betrekking op de klachten die u gedurende een 

gebruikelijke dag en nacht ervaren heeft in de afgelopen twee weken.  

 Het gaat om de hand waarvan u de meeste klachten heeft. Zijn beide handen even erg 

aangedaan, dan over uw dominante (voorkeurs) hand. 

 Kruis één vakje aan per klacht. 

Hoe ernstig zijn de volgende klachten van uw hand? Geen Licht Matig  Ernstig Zeer 

ernstig 

Pijn gedurende de nacht      

Pijn gedurende de dag      

Verdoofd gevoel of tintelingen gedurende de nacht      

Verdoofd gevoel of tintelingen gedurende de dag      

 

Hoe vaak werd u gedurende de nacht wakker door 

de volgende klachten in uw hand?  

Nooit Eenmalig 2 of 3 

keer 

4 of 5 

keer 

Meer 

dan 5 

keer 

Pijn      

Verdoofd gevoel of tintelingen      
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Vraag 9: Wilt u de onderstaande tabellen invullen? 
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Vraag 10: Wilt u de onderstaande vragen invullen? 

  
© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation 
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Bedankt voor het invullen!  

Vergeet de vragenlijst niet mee te nemen naar uw afspraak. 
 

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the 
EuroQol Research Foundation 


