
Vragenlijst bedpartner 
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de snurk– en apneuproblemen van de 
patiënt, vragen wij de bedpartner onderstaande vragenlijst in te vullen.  
 

Hoe vaak kunt u uw partner slapend observeren? 
 Nooit ٱ
 Één of twee maal per week ٱ
 Vaak ٱ
 iedere nacht (bijna) ٱ
 

Valt uw partner overdag wel eens in slaap of veroorzaakte uw partner wel eens 
een gevaarlijke situatie door in slaap te vallen? 
 Nee ٱ
 ………………………………Ja, nl ٱ
 

Wat merkte u bij uw partner terwijl hij/zij sliep? 
 Licht snurken ٱ
 Zwaar snurken ٱ
 Met hevige schokken wakker worden na een tijdelijke ademstilstand ٱ
 Wakker worden met pijn ٱ
 Arm/been bewegen tijdens slaap ٱ
 Schoppen met benen ٱ

 Tijdelijk stoppen met ademhalen ٱ
 Ieder 10-20 seconden been bewegen ٱ
 Onrustige slaap, veel bewegen ٱ
 Tandenknarsen ٱ
 Slaapwandelen ٱ
 Bedplassen ٱ
 .……………………………………Andere vreemde gedragingen, nl ٱ

Slaaptest 
De bedoeling van deze vragen lijst is te meten hoe slaperig u overdag bent. De 
vragen betreffen het gemiddelde leven van de laatste tijd. Ook als u een aantal 
van deze dingen de laatste tijd niet heeft gedaan, probeert u dan in te denken wat 
het juiste antwoord zou moeten zijn als u ze wel zou hebben gedaan. 
 
Hoe waarschijnlijk is het dat u doezelt of inslaapt tijdens de volgende situaties: 
(Beantwoord de vragen met 0 = dit zal nooit gebeuren, 1 = geringe kans dat dit 
gebeurt, 2 = behoorlijke kans dat dit gebeurt, 3 = grote kans dat dit gebeurt) 
 

Zitten en lezen…………………………………………………………….. 
 

Televisie kijken…………………………………………………………….. 
 

Zittend in een publieke ruimte (theater, vergadering etc.)………………... 
 

Als passagier in een auto tijdens een autorit van langer dan een uur……. 
 

Gaan liggen in de middag om te rusten………………………………….. 
 

Zittend en pratend met  iemand………………………………………….. 
 

Rustig zittend na een lunch (zonder alcohol)………………………………. 
 

In een auto terwijl u staat te wachten voor een rood stoplicht……………. 
 

Totaal score………………………………………………………………. 

Geneesmiddel                                                                                             dosering    

Geneesmiddelenlijst 

Naam: ………………………………………………………………..   Geslacht man/vrouw 
 
Meisjesnaam:………………………………………………………………………………….. 
 
Voorletters:……………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………... 
 
Telefoon privé: ……………………………..  Telefoon mobiel: ……………………………… 
 
Geboortedatum: …………………………BSN nummer  ……………………………………... 
 
E-mail patiënt: …………………………………………………………………………………. 
 
Lengte:………………………..Gewicht:…………………………..BMI:………………………. 
 
Verzekering: ………………..……...  Inschrijfnummer: …………………. Uzovi:…………….. 
S.v.p  het voorblad van uw polis meenemen tijdens uw eerste bezoek aan de kliniek. 
 
Naam huisarts: …………………………………………………………… ………………….. 
 
Praktijkadres huisarts:  ……………………………………………………………………….. 
 
Vestigingsplaats huisarts:  ……………………………………………………………………. 
 
Naam tandarts: ………………………………………………………………………………. 
 
Praktijkadres tandarts:  ………………………………………………………………………. 
 
Vestigingsplaats tandarts:  …………………………………………………………………… 
 
Door wie bent u doorverwezen: ……………………………………………………………… 
 

Personalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle onderstaande vragen kunt u met ja of nee beantwoorden, begint u met de vetgedrukte vragen, als u een vetgedrukte vraag met ja beantwoordt, beantwoord dan ook de daar onderstaande 

vragen. Als u een vetgedrukte vraag met nee beantwoordt, hoeft u de bijbehorende vragen niet te beantwoorden 
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