PozQoL-schaal
Optioneel = “Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die hiv hebben.”
Vereist = “Wij willen u vragen naar uw gezondheid, relaties, voldoening in het leven en welzijn. Geef aan in welke mate de volgende uitspraken op
u van toepassing zijn, op een schaal van 1 –helemaal niet– tot 5 –uitermate–.”
Optionele cijfers in de antwoordtabel =

1 – helemaal niet

2 – een beetje

3 – matig

4 – zeer

5 – uitermate.

Helemaal
niet

Een beetje

Matig

Zeer

Uitermate

1. Ik geniet van het leven











2. Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid











3. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal bij de mensen rondom mij hoor











4. Ik heb het gevoel dat ik door hiv niet alles kan doen wat ik zou willen











5. Ik heb een goed gevoel over mijzelf als persoon











6. Mijn hiv beperkt mijn mogelijkheden in het leven











7. Ik maak mij zorgen over het effect van hiv op mijn gezondheid











8. Ik heb het gevoel alsof ik mijn leven onder controle heb











9. Ik ben bang dat mensen mij afwijzen als ze horen dat ik hiv heb











10. Het omgaan met hiv put mij uit











11. Ik heb het gevoel dat hiv mij beperkt in mijn persoonlijke relaties











12. Ik ben bang voor de gevolgen van hiv op het vlak van gezondheid als ik
ouder word











13. Ik ben optimistisch over mijn toekomst
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PozQoL-schaal
Optioneel = “Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die hiv hebben.”
Vereist = “Wij willen u vragen naar uw gezondheid, relaties, voldoening in het leven en welzijn. Geef aan in welke mate de volgende uitspraken op
u van toepassing zijn, op een schaal van 1 –helemaal niet– tot 5 –uitermate–.”
3 – matig

4 – zeer

Helemaal
niet

Een beetje

Matig

Zeer

Uitermate

1. Ik geniet van het leven











2. Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid











3. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal bij de mensen rondom mij hoor











4. Ik heb het gevoel dat ik door hiv niet alles kan doen wat ik zou willen











5. Ik heb een goed gevoel over mijzelf als persoon











6. Mijn hiv beperkt mijn mogelijkheden in het leven











7. Ik maak mij zorgen over het effect van hiv op mijn gezondheid











8. Ik heb het gevoel alsof ik mijn leven onder controle heb











9. Ik ben bang dat mensen mij afwijzen als ze horen dat ik hiv heb











10. Het omgaan met hiv put mij uit











11. Ik heb het gevoel dat hiv mij beperkt in mijn persoonlijke relaties











12. Ik ben bang voor de gevolgen van hiv op het vlak van gezondheid als ik
ouder word











13. Ik ben optimistisch over mijn toekomst











Optionele cijfers in de antwoordtabel =

1 – helemaal niet

2 – een beetje

KEY: Blue = Psychological, Red = Social, Green = Health, Yellow = Functional

5 – uitermate.
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