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Overige klachten
Ik voel me eenzaam.
Ik voel me wanhopig of radeloos.

Gegevens hoofdklachten & Algemene vragen
Hoofdklacht: Angstklachten

Vraag Antwoord
Heeft u last van paniekaanvallen? Een paniekaanval
is een golf van angst die plotseling opkomt. Ja

U geeft aan dat u paniekaanvallen heeft. Welke van
onderstaande klachten heeft u tijdens een
paniekaanval?

zweten
beven, trillen
kortademigheid
gevoel te stikken
druk of pijn op de borst

Hoe bang bent u tijdens een paniekaanval? Niet
Maakt u zich zorgen dat u nog meer aanvallen krijgt? Ja, soms
Hoe vaak heeft u een paniekaanval? Eén keer per maand of minder
Bent u bang dat u een paniekaanval krijgt in
openbare gelegenheden waar u moeilijk uit weg kunt
komen? Bijvoorbeeld treinen, bussen en winkels?

Nee

U geeft aan overdreven bezorgd te zijn. Bent u in de
afgelopen 6 maanden overdreven bang geweest
dat er iets ergs gebeurde? Bijvoorbeeld thuis, op het
werk of met uw geld.

Nee

Voelt u zich bang of ongemakkelijk als iemand de
aandacht op u richt, of bent u bang om fouten te
maken waar anderen bij zijn?

Ja

Voelt u zich bang of ongemakkelijk als u spreekt in
het openbaar, met anderen eet in een openbare
gelegenheid of schrijft terwijl er iemand naar u kijkt.

Ja

Hoe bang voelt u zich als de aandacht op u gericht
wordt, of als u denkt dat u fouten kunt maken waar
anderen bij zijn?

Heel erg bang

Vermijdt u feestjes en andere bijeenkomsten omdat
u het eng vindt daar te zijn? Ja, heel vaak

Bent u bang voor het krijgen van een ernstige
ziekte? Ja

Bent u daar bijna voortdurend bang voor? En
kunnen anderen u daarbij niet geruststellen? Ook
een arts niet.

Nee

Heeft u angst voor bepaalde dieren of situaties
(bijvoorbeeld spinnen, liften of vliegangst) Ja

Hoe bang bent u daarvoor? Behoorlijk bang
Vermijdt u bepaalde situaties of voorwerpen
vanwege deze angst? Nee

Heeft u angst voor medische dingen (bijvoorbeeld
bloed, injecties of naar een arts gaan) Nee

Heeft u last van dwanggedachten? Nee
Heeft u last van dwanghandelingen? Nee
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Algemene vragen

Vraag Antwoord
Bent u wel eens in behandeling geweest bij een
psycholoog of psychiater? Nee

Gebruikt u medicijnen voor uw psychische klachten? Nee
Hoe lang heeft u last van de klachten of problemen die
u nu heeft? 3 tot 6 maanden

Hoe functioneert u de afgelopen maand (bijvoorbeeld
op werk of school)? Ik functioneer goed.

Hoe is het contact met mensen in uw omgeving de
afgelopen maand? Minder goed. Ik maak sneller ruzie of trek me terug.

Hoe verzorgt u zichzelf de afgelopen maand (denk aan
douchen en aankleden)? Net zo goed als anders.

Heeft u een goed sociaal netwerk? Zijn er mensen in
uw omgeving bij wie u terecht kan als u ergens mee zit
of hulp nodig heeft?

Ja, ik heb voldoende mensen in mijn omgeving bij
wie ik terecht kan.

Hoe vaak drinkt u alcohol? Nooit
Gebruikt u softdrugs? Nee
Gebruikt u harddrugs of uitgaansdrugs? Nee
Heeft u een chronische of levensbedreigende
lichamelijke aandoening of ziekte? Nee

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 22 jaar? Nee
Kunt u uw behandeling gedeeltelijk online volgen? Dus
via internet? Nee

Heeft u op dit moment betaald werk en/of volgt u een
studie? Nee
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