CN-Baseline
Meetmoment: 0 maanden
Is de patiënt al eerder een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) gestart?

Ja
Nee
Is het vorige traject GLT vroegtijdig gestopt?

Ja
Nee
Niet van toepassing
Zijn er gediagnostiseerde comorbiditeiten?

Diabetes

Chronisch obstructieve longziekten (COPD)

Coronaire hartziekten

Artrose onderste extremiteit
Lage rugklachten (kanaalstenose)

CVA
Hoeveel jaren hee u gerookt/rookt u?

Hoeveel sigaretten rookt(e) u gemiddeld per dag?

Wat is uw lengte in cm?

Claudicatio vragenlijst versie 5
Meetmomenten: 0, 3, 6, 9 & 12 maanden
Heeft er in de afgelopen 3 maanden een vaatchirurgische interventie van een slagader van/naar
de benen plaatsgevonden?

Ja, een dotter van een slagader van / naar de benen
Ja, een bypass operatie van een slagader van / naar de benen

Nee
Is het traject gesuperviseerde looptherapie voor langer dan 6 weken door een medische reden
onderbroken?

Ja

Nee
Hoeveel eenheden alcohol drinkt u gemiddeld per dag?

Rookt u?

Nee, ik heb nooit gerookt
Nee, en ik heb in de laatste 10 jaar niet gerookt
Nee, maar ik ben tussen 1 en 10 jaar geleden gestopt

Nee, maar ik ben korter dan 1 jaar geleden gestopt
Ja, minder dan 20 sigaretten per dag
Ja, 20 of meer sigaretten per dag
Wat is uw gewicht in kg?

Volgens welke vorm van het Gardner Skinner protocol wordt de loopafstand gemeten?
Zie protocol voor gehanteerde loopsnelheden.

Normaal
Langzaam
Snel
Functionele loopafstand in meters, gemeten met de loopbandtest
Functionele loopafstand: de afstand waarop de patiënt in het dagelijks leven zou stoppen met

Maximale loopafstand in meters, gemeten met de loopbandtest
Maximale loopafstand:de afstand waarop de patiënt moet stoppen met lopen omdat de pijn

Waarom is de loopbandtest gestopt?

De patiënt heeft de loopbandtest uitgelopen
Vanwege claudicatio klachten
Vanwege overige lichamelijke klachten (bv. orthopedische klachten of
benauwdheid)
Vanwege verminderde motivatie of angst

Vanwege overige redenen
Op welke manier heeft u de patiënt getraind?

Op de loopband
Op de fiets

Buiten gelopen

Andere vormen van conditie training
Stabiliteitstraining
Krachttraining
Functionele oefeningen
Niet van toepassing (alleen invullen tijdens 0-meting)
Welke onderwerpen zijn gedurende de behandeling aan bod gekomen?

Voorlichting stoppen met roken
Voorlichting gezonde voeding / afvallen
Inventarisatie medicatie compliance
Geen van allen
Is het behandeldoel behaald? (behandeldoel gedeeltelijk behaald, vul ‘niet behaald’ in)

Behandeldoel is niet behaald, patiënt is nog in behandeling
Behandeldoel is behaald, patiënt komt terug voor herhaalmetingen

Behandeldoel is behaald, het dossier wordt afgesloten

Behandeldoel is niet behaald, het dossier wordt afgesloten

VascuQol-6-NL
Meetmomenten: 0, 3, 6, 9 & 12 maanden
Door de slechte doorbloeding van mijn benen waren verschillende dingen die ik de
afgelopen twee weken had willen doen …

Bijna niet mogelijk

Vaak niet mogelijk
Soms niet mogelijk

Bijna altijd mogelijk
De afgelopen twee weken voelden mijn benen moe aan …
De hele tijd
Vaak
Soms

Nooit
Lopen was door de slechte doorbloeding van mijn benen de afgelopen twee weken …

Bijna niet mogelijk
Vaak niet mogelijk

Soms niet mogelijk
Wel mogelijk
De afgelopen twee weken maakte ik me zorgen over de slechte doorbloeding in mijn
benen …

De hele tijd

Vaak
Soms
Nooit
Samen met anderen iets gaan doen was de afgelopen twee weken door de slechte
doorbloeding van mijn benen …

Bijna niet mogelijk

Vaak niet mogelijk
Soms niet mogelijk
Wel mogelijk
Wanneer ik de afgelopen twee weken pijn in mijn been (of voet) had, dan had ik daar …

Erg veel hinder van

Nogal wat hinder van

Een beetje hinder van
Geen hinder van

GPE-4
Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden
In welke mate zijn uw klachten veranderd sinds het begin van de behandeling van uw
fysiotherapeut?
Heel veel verbeterd
Veel verbeterd
Iets (enigszins) verbeterd
Hetzelfde gebleven
Iets (enigszins) verslechterd
Veel verslechterd
Heel veel verslechterd

GPE-dagelijkse activiteiten
Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden
In welke mate zijn uw mogelijkheden om (dagelijkse) activiteiten uit te voeren veranderd sinds
het begin van de behandeling door uw fysiotherapeut?
Heel veel verbeterd
Veel verbeterd
Iets (enigszins) verbeterd
Hetzelfde gebleven
Iets (enigszins) verslechterd
Veel verslechterd
Heel veel verslechterd

GPE-tevredenheid
Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden
In welke mate bent u tevreden met het resultaat van de behandeling van uw fysiotherapeut?
Zeer tevreden
Tevreden
Enigszins tevreden
Neutraal
Enigszins ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

GPE-loopafstand
Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden
In welke mate is uw loopafstand veranderd sinds het begin van de behandeling door uw
fysiotherapeut?
Heel veel verbeterd
Veel verbeterd
Iets (enigszins) verbeterd
Hetzelfde gebleven
Iets (enigszins) verslechterd
Veel verslechterd
Heel veel verslechterd

