
Geachtc pahi!nt, 

In her kadcr van mijn dienstverlening ondcrzoek ik bij mijn patienten aspecten van hun !evensstijl die waarschijnlijk hun

gczondheid =tas-tcn. Deze inforrnatie is belangrijk omdat ze me hdpt de b�ste. beh:mdeling te bieden en de hoogst 
mogelijke h·waliteitszorg toe te dienen. Ik zou u willen vragen m;; hierbij te helpen door v66r uw raadplcging dcze 
vrag,,rJijst in te n:llen in de wachtkamer. Wanneer u hem hebt ingevuld, kan u hem kruggcven 3Jl11. de receptionist(e). Jk zal 
1,w .resultaten toe!ichten tijdens uw consultatic bij mij. Uw antwoorden op deze vmgen zullcn uitcrst vcrtrouwelijk worden 
beha.,deld. 1 Jw identiteitsgegevens staan niet op de doorslag. 
Naam? . . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. ......................... • . ... . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. Lccftijd? . .. .. .. . .. . 
Gcslacht? (duid aan) 0 Mannelijk O Vrouwclijk 
H 'di' b ? u1 g erc,'lp . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. .. ... .. .. . .. . .. .. .... .. . .. .. .... . ........................... . 

Opbdingsniveau? 
(duid aan) 

Lagere school O Middelbare school (gedeeltelijk) J 
Middelbare school (volledig) D Diploma technisch· ofbcrocpsond�rwijs IJ 

Universiteit, HOBU, rertiair onderwijs C 

UITSLUITEND BESTEMD 
VOOR DE HUJSARTS 

AANGERADEN BOEKJE 

D D 
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--· . .. _ drank (2-2%) 2 btikjes = 3 standaard drankjes 
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1. Hoe vaak drink je alcohol?
Nooit O Maandelijks of minder O 1 keer per week of minder O 2 a 4 r.ccr per week O 5 keer per week of meer O 

2. Wanneer je drinkt, hoeveel standaard drankjes drinkje dan gewoonlijk op een dag? (zie schema hierboven)
10 20 3of40 5of60 7ofmeer0 

3. Hoe vaak gebeuii het dat je 6 of meer standaard drankjes drinh."t bij een enkele ge!egenheid? (zie schema)
Nooil O Minder dan maandelijks D Maandelijr.s O Wekelijks D Dagelijks ofbijna dagelijks O 

4. Hoe vaak: hadje het afg�lopenjaar het gevoe! datje, van zodraje begon, niet meer kon stoppen met drinken?
Nooit C Minder dan maandclijks D l\1aandelijks O Weke!Uks O Dagelijks ofbijna dagclijks D 

5. Hoe vaak ben je er, door je -drinkgedrag, het afgelopen jaar niet in geslaagd te iioen wat normaal van je werd
verwacht?

.Nooit D Minder dan maandelijks O Maandelijks O Wekelijks C Dagelijks ofbijna dagelijks O 

6. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar 's morgens behoetre gehad aan alcohol om jezelf er weer bovenop te
helpen nadat je zwaar was doorgezakt?

Nooit 'J Minder clan maandelijks O Maandclijks O Wckelijks O Dageltiks ofbijna dagelijks O 
7. Hoe vaak heb je het afgelopen.iaar schuld ofberouw gevoeld nadat je gedronken had'?
Nooit C: Minder clan maandelijks O Maandclijks D Wekelijks :J Dagelijks ofbijna dagelijks O 

8. Hoe vaak kon je je het afgelopen jaar de gebeurtenissen van de avond voordien niet meer herinneren omdat je
gedronken had?

Nooit C Minder clan maandeliJ'ks G Maandclijks O Wckclijks O 

9. Raakte jij zelf of iemancl anders ooit gewond ten gevolge van je drinkgedrag?
Neen O Ja, maar niel in her afgelopen jaar D 

DagdiJ'ks of bijna dagelijks O 

Ja, in het afgelopenjaar [] 
10. Heeft een vriend, dokter of andere gezondheidswerker zich ooit zorgen gemaakt over je drinken of je

aangcraden minder te drinken?
Neen O Ja, maar niet in hct afgclopen jaar O J a, in het afgelopen jaar O 
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