
 
 

Vertrouwelijk 

Resultaten Paniek Opinie Lijst (POL) 
 

 

Beste mevrouw/meneer …, 

 

Recent heeft u een vragenlijst ingevuld: de vragenlijst Paniek Opinie Lijst (POL). Dit is een vragenlijst 

die in kaart brengt hoe u over de paniekaanvallen denkt. De vragenlijst is onderverdeeld in  

6 categorieën. De antwoorden die u heeft gegeven, gaan bij 5 categorieën over de week 

voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst en bij één categorie over het moment waarop u de 

vragenlijst heeft ingevuld. 

 

Hieronder delen we de resultaten per categorie. Van elk onderwerp is een grafiek te zien. Heeft u de 

meting voor het eerst ingevuld, dan ziet u in de grafiek één punt. Wanneer u meerdere metingen 

hebt ingevuld, ziet u een lijn. In het algemeen geldt: hoe lager de score, hoe minder problemen u 

ervaart op dit onderdeel van paniek. Als de lijn omlaag gaat, betekent dit dat u minder last ervaart 

van paniek in uw leven. Bij een lijn omhoog, heeft u aangegeven in uw leven meer moeite te hebben 

met paniek. Het is niet zo dat de score ´0´ dient te zijn. Samen met uw behandelaar kunt u uw 

behaalde score naast een bepaalde normgroep leggen ter vergelijking. 

 

Onderaan de grafieken ziet u de data waarop u de vragenlijst heeft ingevuld. U bespreekt de 

resultaten samen met uw behandelaar tijdens de eerstvolgende behandelafspraak.  

 

 

Gebrek aan vertrouwen om met paniek om te kunnen gaan 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u een gebrek aan vertrouwen heeft om met een paniekaanval in 

de toekomst om te kunnen gaan. Een hoge score op deze schaal laat dus zien dat er weinig 

vertrouwen is om met de paniek om te gaan. Een uitspraak waarover de mate van vertrouwen 

moest worden aangegeven in de vragenlijst was bijvoorbeeld: Buiten adem zijn zonder in paniek te 

raken.   

 

 



Vertrouwelijk  

 

Zorgen over consequenties paniekaanval   

Deze grafiek geeft aan hoeveel zorgen u heeft over de gevolgen van een paniekaanval. 

 

 
 

 

Zorgen over controleverlies tijdens paniekaanval 

Deze grafiek geeft aan hoeveel zorgen u heeft over het verliezen van de controle over uzelf tijdens 

een paniekaanval.  

 

 
 

 

Zorgen over sociale gevolgen van paniekaanval 

Deze grafiek geeft aan hoeveel zorgen u heeft over hoe anderen mensen zullen reageren als u een 

paniekaanval heeft en over de gevolgen die paniekaanvallen hebben voor uw relatie met uw familie 

en vrienden. 

 



Vertrouwelijk  

 
 

 

Zorgen over fysiek functioneren tijdens paniekaanval 

Deze grafiek geeft aan hoeveel zorgen u tijdens een paniekaanval heeft over lichamelijke klachten, 

bijvoorbeeld flauwvallen of een hartaanval krijgen. 

 

 
 

 

Paniek anticipatie 

Deze grafiek geeft aan hoe groot u de kans inschat dat u een paniekaanval zal krijgen in verschillende 

situaties, bijvoorbeeld in een drukke winkel of wanneer u midden in een rij zit of staat. 
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