
 

Vragenlijst Hooikoorts Astma²: Vragenlijst Hooikoorts Astma²: Vragenlijst Hooikoorts Astma²: Vragenlijst Hooikoorts Astma²:     
 

Soms kan astma door hooikoorts erger worden¹. Om vast te stellen of uw patiënt naast astma 

misschien ook hooikoorts heeft, kunt u samen met de patiënt onderstaande vragenlijst² 

invullen. 

 

1. Heeft u niesbuien gehad, een loopneHeeft u niesbuien gehad, een loopneHeeft u niesbuien gehad, een loopneHeeft u niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl u niet verkouden was of us of verstopte neus terwijl u niet verkouden was of us of verstopte neus terwijl u niet verkouden was of us of verstopte neus terwijl u niet verkouden was of 

geen symptomen van griep had?geen symptomen van griep had?geen symptomen van griep had?geen symptomen van griep had?    

�  JA 

�  NEE 

Indien u NEE hebt geantwoord, ga dan door naar vraag 6.  

 

2. Heeft u de afgelopen 12 maanden niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl 2. Heeft u de afgelopen 12 maanden niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl 2. Heeft u de afgelopen 12 maanden niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl 2. Heeft u de afgelopen 12 maanden niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl 

u niet     u niet     u niet     u niet         

             verkouden was of geen symptomen van griep had? verkouden was of geen symptomen van griep had? verkouden was of geen symptomen van griep had? verkouden was of geen symptomen van griep had?    

�     JA    

�  NEE    

Indien u NEE hebt geantwoord, ga dan door naar vraag 6. 

 

3. Gingen deze neussymptomen de afgelopen 12 maanden gepaard met tranende ogen en/of 3. Gingen deze neussymptomen de afgelopen 12 maanden gepaard met tranende ogen en/of 3. Gingen deze neussymptomen de afgelopen 12 maanden gepaard met tranende ogen en/of 3. Gingen deze neussymptomen de afgelopen 12 maanden gepaard met tranende ogen en/of 

jeuk in      jeuk in      jeuk in      jeuk in          

                de ogen (neiging om in de ogen te wrijvde ogen (neiging om in de ogen te wrijvde ogen (neiging om in de ogen te wrijvde ogen (neiging om in de ogen te wrijven)?en)?en)?en)?    

�     JA 

�  NEE 

 

4. Gedurende welke maanden had u deze symptomen?4. Gedurende welke maanden had u deze symptomen?4. Gedurende welke maanden had u deze symptomen?4. Gedurende welke maanden had u deze symptomen?    

    jan – feb – maart – april – mei – juni – juli – aug – sep – okt – nov - dec  

 

5. Hebben deze symptomen u de afgelopen 12 maanden belemmerd in uw dagelijkse 5. Hebben deze symptomen u de afgelopen 12 maanden belemmerd in uw dagelijkse 5. Hebben deze symptomen u de afgelopen 12 maanden belemmerd in uw dagelijkse 5. Hebben deze symptomen u de afgelopen 12 maanden belemmerd in uw dagelijkse 

activiteiten?activiteiten?activiteiten?activiteiten?    

    helemaal niet – een beetje – matig – veel 

 

6. Raakt uw neus verstopt, krijgt u een loopneus of begint u te niezen wanneer u: 6. Raakt uw neus verstopt, krijgt u een loopneus of begint u te niezen wanneer u: 6. Raakt uw neus verstopt, krijgt u een loopneus of begint u te niezen wanneer u: 6. Raakt uw neus verstopt, krijgt u een loopneus of begint u te niezen wanneer u:     

• in de buurt bent van dieren (bijv. katten, honden)? 

� JA 

� NEE 

• in contact komt met huisstof of het huishouden doet? 

� JA 

� NEE 

• in de buurt bent van bomen, grassen of bloemen, of als er veel stuifmeel in de omgeving 

is? 

� JA 

� NEE 

 

7. Heeft u last van hooikoorts?7. Heeft u last van hooikoorts?7. Heeft u last van hooikoorts?7. Heeft u last van hooikoorts?    

�  JA 

�  NEE 

Indien ja, op welke leeftijd had u voor de eerste keer hooikoorts? .......... jaar 

 

Als uw patiAls uw patiAls uw patiAls uw patiëëëënt op de vragen 1,2,3, of 7 JA heeft geantwont op de vragen 1,2,3, of 7 JA heeft geantwont op de vragen 1,2,3, of 7 JA heeft geantwont op de vragen 1,2,3, of 7 JA heeft geantwoord, heeft hij/zij naast astma ord, heeft hij/zij naast astma ord, heeft hij/zij naast astma ord, heeft hij/zij naast astma 

misschien ook last van hooikoorts.misschien ook last van hooikoorts.misschien ook last van hooikoorts.misschien ook last van hooikoorts. 


