Intake astma en/of COPD: anamneselijst
Klachten
- Kortademigheid

nee/ja

- Piepende ademhaling

nee/ja

- Chronisch hoesten (> 3 maanden)

nee/ja

- Productieve (ochtend)hoest

nee/ja

- Frequentie kortademigheid en/of piepen

onduidelijk/≤ 2x per week/> 2x per week/dagelijks

- Zijn er periodes zonder klachten?

nee/ja

- Nachtelijke klachten

nee/ja

- Zijn er problemen om het slijm weg te hoesten?

nee/ja

- Pijn op de borst

nee/ja

- Hartkloppingen

nee/ja

Allergie en aspecifieke hyperreactiviteit
Met welke allergenen en/of aspecifieke prikkels komt
de patiënt in aanraking:
- Huisdieren
nee/ja
- Vochtig en/of stoffig huis
nee/ja
- Tabaksrook
nee/ja
........................
- Andere prikkels
Door welke allergenen of aspecifieke prikkels
krijgt de patiënt last van kortademigheid, piepen of
hoesten?
- Stoffige of vochtige omgeving
- In voorjaar of zomer (hooikoorts)
- Contact met dieren
- Tabaksrook
- Andere aspecifieke prikkels (koude lucht, mist,
baklucht, verflucht, parfum, enzovoort)

nee/ja
nee/ja
nee/ja
nee/ja
nee/ja

Niezen, loopneus, jeuk in de neus of ogen of hardnek-nee/ja
kig verstopte neus
Beroep

........................

- Op het werk meer klachten?

nee/ja

- Gevolgen van klachten voor het werk

........................

Roken
- Roken

Ja/voorheen/nooit

- Aantal per dag

........................

- Aantal jaren gerookt

........................

Gewicht
- Is er ongewenst gewichtsverlies?

nee/ja
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Psychosociaal
- Angst voor kortademigheid

nee/ja

- Voelt zich angstig

nee/ja

- Maakt zich zorgen

nee/ja

- Somber of depressief

nee/ja

- Verlies van interesse en plezier

nee/ja

- Sociale situatie

........................

Voorgeschiedenis
Astma in de voorgeschiedenis (VG)

onduidelijk/nee/ja

Frequente luchtweginfecties of periodes met
bronchitis of hoesten

onduidelijk/nee/ja

Atopische aandoeningen in de VG:
- constitutioneel eczeem
- hooikoorts/allergische rhinitis
Klachten uitgelokt door medicatie (bijvoorbeeld
aspirine, NSAID’s, bètablokkers, ACE-remmers
Eerdere luchtwegmedicatie
- Effect?

onduidelijk/nee/ja
onduidelijk/nee/ja
onduidelijk/nee/ja
nee/ja
........................

Familie
- Longaandoeningen in eerstegraads familie

onduidelijk/nee/ja

- Atopische aandoeningen bij eerstegraads familie

onduidelijk/nee/ja
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