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APPENDIX 2: Vragenlijst 

Study_ID Invuldatum   

Gelieve het juiste vakje aan te kruisen (☒)  
 

  1 
Kon u in de afgelopen maand één van onderstaande activiteiten 
uitvoeren? 
(Als U per onderdeel één van de genoemde activiteiten kon uitvoeren, 
gelieve dan JA aan te kruisen.)  

 
 
 

JA 

 
 
 

NEE 

 Snel de trap op lopen; 

 Een koffer van 10-20 kg de trap op dragen; 

    Rennen.  

 
 ☐ 

 
 ☐ 

o Meubelen of zware huishoudelijke voorwerpen verplaatsen; 
o Een lichte doos optillen; 
o Rennen en spelen met kinderen of huisdieren (zware inspanning); 

  o Recreatief zwemmen.  

 
 ☐ 

 
 ☐ 

 Boodschappen de trap op dragen; 

 Joggen; 

    Recreatief voetbal of tennis.  

 

 ☐ 

 

 ☐ 

o De trap af lopen; 
o Bedden opmaken; 
o Stofzuigen of de vloer vegen; 
o De hond uitlaten; 

  o Met kinderen spelen (matige inspanning).  

 
 

 ☐ 

 
 

 ☐ 

 Traag de trap op lopen; 

 Was ophangen; 

 De badkamer schoonmaken; 

 Het gras maaien met een gemotoriseerde grasmaaier; 

 Het gazon harken of buitenshuis vegen; 

 Recreatief fietsen op een rustig tempo; 

    Wandelen op een matig tempo.  

 
 

 
 ☐ 

 
 

 
 ☐ 

o Zitten, lezen, TV kijken, muziek beluisteren  ☐  ☐ 

 Huishoudelijke voorwerpen of dozen de trap op dragen; 

 Heuvels beklimmen met een last van 20 kg of meer.; 

    Snel zwemmen.  

 
 ☐ 

 
 ☐ 

o Op ruw terrein wandelen (hiking); 
o Berg op wandelen; 
o Naar het werk fietsen op een zelfgekozen tempo; 
o De vloer schrobben op handen en knieën; 
o Gras maaien met een handmaaier; 
o Sneeuw wegscheppen; 
o Hout hakken. 

 
 
 

 ☐ 

 
 
 

 ☐ 
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 Lopen in en rond het huis; 

 Aan- en uitkleden. 
 ☐  ☐ 

o Een gewicht van 25 kg of meer de trap op dragen (bijvoorbeeld 2 
koffers, meubelen); 

o Rennen met een snelheid van 10 km/uur; (dit tempo is sneller dan 
fietsen op een rustig tempo) 

 

 ☐ 

 

 ☐ 

 

 

2 Hoeveel verdiepingen kunt u de trap op lopen zonder te hoeven stoppen om te rusten? 

 ☐ minder dan 1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ meer dan 4 

 

3 Hoe afhankelijk bent u van hulp bij dagelijkse activiteiten (bv koken, aankleden)? 

 ☐ volledig onafhankelijk ☐ gedeeltelijk afhankelijk ☐ volledig afhankelijk. 

 
4 Hoe schat u uw fysieke conditie in, in vergelijking met die van uw naasten? 

 ☐ lager ☐ gelijk ☐ hoger 

 
5 Kies één categorie van activiteiten die het best uw dagelijkse lichamelijke activiteiten 

beschrijft (waaronder zorg voor familie en huishouden, vervoer, beroepsbezigheden, 
lichaamsbeweging, ontspannende of recreatieve activiteiten). 

 ☐ Inactief of weinig actief, behalve de gewone dagelijkse activiteiten. 

 ☐ Regelmatige  (minstens 1 dag/week) deelname aan beperkt inspannende lichamelijke 

activiteiten die een lichte verhoging in ademhaling en hartslag veroorzaken, gedurende 
minimum 10 minuten per keer. 

Snel wandelen, joggen, rennen, fietsen, zwemmen, of energieke sporten op een comfortabel 
tempo, of andere activiteiten die een vergelijkbare inspanning vragen. 

 ☐ Gedurende 20 tot 60 minuten per week. 

 ☐ Gedurende 1 tot 3 uur per week. 

 ☐ Meer dan 3 uur per week. 

6 Wordt uw lichamelijke activiteit belemmerd door een aandoening aan uw botten, spieren of 
gewrichten, of door een neurologische aandoening?  

 ☐  JA, bot/spier/gewricht ☐ JA, neurologische aandoening  ☐ No 
 
 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST ! 


