
ACROQOL
ENQUETE

Richtlijnen voor het beantwoorden 
van de vragenlijst
 
In deze vragenlijst worden verschillende problemen beschreven die het gevolg 
kunnen zijn van de ziekte acromegalie. De vragenlijst is uitdrukkelijk niet bedoeld 
om een eventuele diagnose te stellen.
Het doel ervan is om samen met uw arts in gesprek te gaan over wat u ervaart 
in uw dagelijks leven als gevolg van de ziekte acromegalie.

Onder elke stelling staan meerdere antwoorden. Sommige hebben betrekking 
op de frequentie waarin iets optreedt, andere antwoorden doelen op de mate 
waarin u het ermee eens bent.
 
Lees alstublieft elke zin aandachtig en kruis vervolgens het meest passende 
antwoord aan. 

Overigens zijn er geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Het enige wat telt, is wat u 
ervaart als gevolg van acromegalie.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Datum (dd/mm/jr):



Als gevolg van acromegalie…

1.  Zijn mijn benen slap

 
 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

2.  Voel ik mezelf lelijk 

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

3. Voel ik mij depressief 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

4.  Zie ik er afschuwelijk uit op foto’s

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

5. Beperk ik het uitgaan met vrienden/  
 vriendinnen vanwege mijn uiterlijk
 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

6.  Probeer ik het contact met mensen 
 te vermijden
  

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit
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Als gevolg van acromegalie… (blad 2)

7. Zie ik er anders uit in de spiegel 

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

8. Voel ik mij door mensen afgewezen   
 vanwege mijn ziekte 

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

9. Heb ik moeite om mijn dagelijkse bezigheden  
 te verrichten (bijvoorbeeld: werken,   
 studeren, de huishouding, activiteiten met  
 het gezin of vrijetijdsbezigheden) 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

10. Kijken de mensen mij na vanwege 
 mijn uiterlijk

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

11.  Zijn sommige delen van mijn lichaam te   
 groot (neus, handen, voeten,...)
  

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

12.  Heb ik moeite om bepaalde dingen met   
 mijn handen te doen, bijvoorbeeld naaien 
 of gereedschap hanteren
  

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit
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Als gevolg van acromegalie… (blad 3)

13. De ziekte beïnvloedt mijn prestaties op het  
 werk of mijn dagelijkse bezigheden 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

14. Heb ik pijn in mijn gewrichten 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

15.  Voel ik mij moe 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

16.  Snurk ik ś nachts

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

17.  Heb ik moeite om woorden goed uit te   
 spreken vanwege de grootte van mijn tong
  

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

18. Heb ik problemen met seksuele relaties 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit
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Als gevolg van acromegalie… (blad 4)

19. Voel ik mij ziek 

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

20. De lichamelijke veranderingen die mijn   
 ziekte teweeg hebben gebracht beperken  
 mijn leven
  

 Helemaal mee eens  

  Redelijk mee eens

 Mee eens noch oneens 

 Weinig mee eens 

 Helemaal niet mee eens

21. Heb ik weinig zin in seks en intimiteit 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

22. Voel ik mij zwak 

 Altijd  

  Meestal 

 Soms 

 Zelden

 Nooit

®

Controleert u tenslotte a.u.b. of u geen enkele vraag heeft overgeslagen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.
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