
                           

1. Hoe oud ben je?

4. Heb je reeds een huisarts of een  
 dermatoloog geraadpleegd?

3. Op welk lichaamsdeel komt je acne  
 het meest voor?

8. Heb je het gevoel dat deze  
 producten verbetering hebben  
 gebracht?

6. Beschrijf je dagelijkse huidverzorgings- 
 routine.
 
 Noteer de producten die je gebruikt en  
 de frequentie waarmee je ze gebruikt.

2. Hoe lang heb je al last van acne?

7. Hoelang gebruik je deze producten  
 al?

5. Gebruik je vrij verkrijgbare  
 behandelingen tegen acne?

9. Beïnvloedt acne je dagelijks leven?

       <6 maanden           6 - 12 maanden                 1 - 2 jaar        >2 jaar

        <2 weken          2-4 weken          4-8 weken          2-4 maanden         >4 maanden

        Ja        Neen

      

        13 - 17 jaar  18 - 24 jaar              25 - 30 jaar  > 30 jaar

        Gelaat  Borst               Rug/Schouders

 Ja                                    Neen 

                         

  Reinigingsproducten            Behandelende producten               Vochtinbrengende producten

Vul onderstaande vragen in. De vragen die je niet kan beantwoorden, mag je open laten. Kinderen kunnen de vragenlijst invullen 
met hulp van hun ouders.

Huidbeoordeling acne

Details over de voorgeschreven behandeling:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Geen invloed Matige invloed Sterke invloed

Welk verschil heb je opgemerkt? Wat verwacht je van de behandeling?

Ja Neen

10. Indien ja, beschrijf hoe acne je  
levenswijze beïnvloedt.



Mild

Matig

Ernstig

Types acne

Dit type acne kan onder controle gehouden 
worden met behulp van aangepaste reinigings-
producten en verzorgende middelen die vrij 
verkrijgbaar zijn in de apotheek.

Dit type acne kan dikwijls onder controle  
gehouden worden met behandelingen die vrij 
verkrijgbaar zijn in de apotheek. Indien deze 
behandelingen onvoldoende doeltreffend zijn, 
kan er het best een huisarts of dermatoloog 
geraadpleegd worden. Het is aangeraden om  
vrij verkrijgbare reinigingsproducten en  
verzorgende middelen als aanvulling op de 
voorgeschreven behandelingen te gebruiken.  

Voor dit type acne is het noodzakelijk een 
huisarts of dermatoloog te raadplegen. Vrij 
verkrijgbare reinigingsproducten en verzorgende 
middelen worden best gebruikt als aanvulling 
op de behandeling voorgeschreven door de 
huisarts of dermatoloog.
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