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Vragenlijst voor inschrijving patiënt

1 Met wie woont u samen? 

(één antwoord mogelijk) 

 

 

 

� Ik woon alleen 

� Ik woon samen met mijn partner 

� Ik woon samen met mijn partner en 

kinderen 

� Ik woon samen met andere 

familieleden  

� Ik woon samen met anderen 

2. Hoeveel kinderen heeft u? 

(één antwoord mogelijk) 

 

� 0 

� 1-2 

� 3-4 

� 5-6 

� meer dan 6 

 

 

3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding of 

diploma? 

(één antwoord mogelijk) 
 

 

 

 

� Lager onderwijs of minder  

� Lager middelbaar onderwijs (tot +-14 

jaar) 

� Hoger middelbaar onderwijs 

� Hoger onderwijs niet-universitair 

� Universitair

4. In welk land is uw vader geboren 

(één antwoord mogelijk) 

Keuze uit lijst van landen  

 

5. In welk land is uw moeder geboren?  

(één antwoord mogelijk) 

Keuze uit lijst van landen 

 

6. In welk land bent uzelf geboren?  

(één antwoord mogelijk) 

Keuze uit lijst van landen

 

7. Hoe zou u uw geloofsovertuiging 

omschrijven?  

(één antwoord mogelijk) 

� Katholiek 

� Protestants 

� Moslim 

� Joods 

� Sikh 

� Andere geloofsovertuiging 

� Ik geloof niet in een god 

� Ik weet het niet 

� Ik antwoord hierop liever niet  
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8.  In welke mate beoefent u actief uw 

geloofsovertuiging?  

(één antwoord mogelijk) 

� Dagelijks 

� Minstens 1 keer per week 

� Minstens 1 keer per maand 

� Minstens 1 keer per jaar 

� Ik antwoord hierop liever niet  

9. Heeft uw huisarts al eens gesproken met 

u over het plannen van de zorg tijdens 

de laatste levensmaanden? 

(één antwoord mogelijk) 

 

� Ja 

� Neen 

� Ik weet het niet

10. Behalve met de huisarts, met wie heeft 

u gesproken over het plannen van de 

zorg in de laatste levensmaanden? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

� Partner 

� Kinderen 

� Ruimere familie 

� Thuisverpleging 

� Psycholoog 

� Geneesheer-specialist 

� Apotheker 

� Andere 

� Geen 

 

11. Heeft u een wilsverklaring ingevuld, of 

laten invullen?  

(één antwoord mogelijk) 

 

� Ja 

� Neen 

� Ik weet het niet 

 

12. Waar verblijft u op dit ogenblik? 

(één antwoord mogelijk) 

 

 

� Thuis 

� Bij familie 

� Rusthuis of woonzorgcentrum 

� Ziekenhuis 

� Palliatieve eenheid 

� Instelling (begeleid wonen/instelling 

voor personen met een handicap/andere 

instelling) 

 

 

13. Waar zou u het liefst willen verblijven 

op dit ogenblik? 

(één antwoord mogelijk) 

 

 

� Thuis 

� Bij familie 

� Rusthuis of woonzorgcentrum 

� Ziekenhuis 

� Palliatieve eenheid 

� Instelling (begeleid wonen/instelling 

voor personen met een handicap/andere 

instelling) 
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14. Waar zou u het liefst willen verblijven 

in uw laatste levensdagen?  

(één antwoord mogelijk) 
 
 

 

 

 

 

 

 

� Thuis 

� Bij familie 

� Rusthuis of woonzorgcentrum 

� Ziekenhuis 

� Palliatieve eenheid 

� Instelling (begeleid wonen/instelling 

voor personen met een handicap/andere 

instelling) 

 

 


