
           PAID Vragenlijst  
INSTRUCTIE:  Geef bij elk van de volgende onderwerpen aan in hoeverre dit voor u op dit 
moment een probleem vormt. Omcirkel daartoe het antwoord dat uw ervaring het beste 
weergeeft.  Sla a.u.b. geen vragen over.  
 
 
1. Geen concrete en heldere doelen hebben voor uw diabetesbehandeling?  
Geen  Een klein Enigszins een Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem probleem probleem  probleem 
 
2. U ontmoedigd voelen over uw behandeling? 
Geen  Een klein Enigszins een   Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem probleem  probleem  probleem 
 
 
3. U angstig voelen als u denkt aan uw diabetes? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem   probleem probleem  probleem 
 
4. Onaangename  sociale situaties rond uw diabetes (bv. dat anderen u vertellen wat u moet eten)? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
5. Het gevoel dat u uzelf voedsel en maaltijden moet ontzeggen? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
6. U somber voelen bij de gedachte aan uw diabetes ? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
7. Niet weten of uw stemming samenhangt met de hoogte van uw bloedglucose? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
8. Het gevoel dat diabetes uw leven beheerst?  
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
9. U zorgen maken over lage bloedglucosen (hypo’s)? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem probleem  probleem  probleem 
 
10. U boos voelen bij de gedachte aan uw diabetes?  
Geen  Een klein  Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
11. Steeds zorgen hebben over voeding en eten? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
12. U zorgen maken over de toekomst en de kans op ernstige complicaties? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 



13. U schuldig of ongerust voelen wanneer uw diabetes ontregeld raakt? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
14.  Uw diabetes niet “accepteren” ? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
15. Een ontevreden gevoel hebben over het contact met uw behandelend arts? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
16. Het gevoel dat uw diabetes dagelijks lichamelijk en geestelijk teveel energie vraagt? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
17. U alleen voelen met uw diabetes?  
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
18. Het gevoel dat u uw vrienden en familie u niet steunen bij uw diabetes zelfzorg? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
19. Kunnen omgaan met complicaties van de diabetes? 
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
20. U “opgebrand” voelen door de voortdurende inspanning die nodig is om uw diabetes te 
reguleren ?  
Geen  Een klein Enigszins een  Een behoorlijk  Een groot 
probleem                 probleem  probleem probleem  probleem 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                               Heeft u alle vragen beantwoord? 
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