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Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

1. Waar verblijft u momenteel?  

(één antwoord mogelijk) 

 

 

 

 

 

� Thuis 

� Bij familie  

� Rusthuis of woonzorgcentrum 

� Ziekenhuis  

� Palliatieve eenheid 

� Instelling (begeleid wonen/instelling 

voor personen met een handicap/andere 

instelling)  

� Elders  

 

2. Waar zou u momenteel willen 

verblijven?  

(één antwoord mogelijk) 

 

 

 

� Thuis 

� Bij familie  

� Rusthuis of woonzorgcentrum 

� Ziekenhuis  

� Palliatieve eenheid 

� Instelling (begeleid wonen/instelling 

voor personen met een handicap/andere 

instelling)  

� Elders  

 

3. Wie van de volgende mensen heeft 

vorige week aan u hulp, verzorging of 

een behandeling gegeven??  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

� Familieleden   

� Vrienden/kennissen  

� Huisarts 

� Arts-specialist  

� Verpleegkundige   

� Palliatief verpleegkundige 

� Kinesist   

� Ergotherapeut 

� Sociaal werker 

� Huishoudhulp   

� Psychiater  

� Psycholoog   

� Diëtist   

� Logopedist 

� Pastor/moreel consulent 

� Niemand 

� Andere
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4. Wie is volgens u degene die het meest 

van de zorg coördineert en plant?  

(één antwoord mogelijk) 

� Familieleden   

� Vrienden/kennissen  

� Huisarts 

� Arts-specialist  

� Verpleegkundige   

� Palliatief verpleegkundige 

� Kinesist   

� Ergotherapeut 

� Sociaal werker 

� Huishoudhulp   

� Psychiater  

� Psycholoog   

� Diëtist   

� Logopedist 

� Pastor/moreel consulent   

� Andere 

 

5. Sluit de zorg van de verschillende 

zorgverleners waarmee u te maken heeft 

op elkaar aan?  

(één antwoord mogelijk) 

� Nooit  

� Soms  

� Meestal 

� Altijd 

 

6. Kan u ook 's nachts of in het weekend 

terecht bij een arts die op de hoogte is 

van uw specifieke situatie?  

(één antwoord mogelijk) 

� Nooit  

� Soms  

� Meestal 

� Altijd 

 

7. Sinds u de vorige vragenlijst heeft 

ingevuld, heeft u een arts met 

wachtdienst moeten oproepen, zoals 's 

nachts of in het weekend?  

(één antwoord mogelijk) 

� Ja 

� Neen 

 

Tijdens de laatste week … 

Hieronder ziet u een lijst met symptomen en klachten, die u misschien de laatste week 

heeft ervaren. Als u nog andere klachten of symptomen had, kan u die aanvullen onderaan. 

 

8.  Heeft u de laatste week last gehad van 

pijn?  

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, dit heb ik niet ervaren 

� Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Overweldigend – ik kon aan niets 

anders meer denken 
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9.  Heeft u de laatste week last gehad van 

kortademigheid?  

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, dit heb ik niet ervaren 

� Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Overweldigend – ik kon aan niets 

anders meer denken 

 

10.  Heeft u de laatste week last gehad van 

(een neiging tot) overgeven?  

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, dit heb ik niet ervaren 

� Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Overweldigend – ik kon aan niets 

anders meer denken 

 

11.  Heeft u de laatste week last gehad van 

constipatie?  

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, dit heb ik niet ervaren 

� Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van 

aandacht of activiteiten 

� Overweldigend – ik kon aan niets 

anders meer denken 

 

12.  Heeft u de laatste week een middel 

genomen tegen constipatie?  

� Ja 

� Neen 

 

13. Heeft u de laatste week last gehad van een andere klacht of symptoom? (maximum drie 

andere klachten of symptomen) 

Symptoom Ernst 

… � Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van aandacht of activiteiten 

� Overweldigend – ik kon aan niets anders meer denken 

… � Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van aandacht of activiteiten 

     � Overweldigend – ik kon aan niets anders meer denken 

… � Een beetje - lastig,  maar draaglijk 

� Matig – lichte beperking van aandacht of activiteiten 

� Ernstig – serieuze beperking van aandacht of activiteiten 

     � Overweldigend – ik kon aan niets anders meer denken 
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Tijdens de laatste 3 dagen … 

14. Voelde u zich de afgelopen drie dagen 

angstig of maakte u zich zorgen over 

uw ziekte of over de behandeling? 

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, helemaal niet 

� Zelden 

� Af en toe – beïnvloedde nu en dan 

mijn concentratie 

� Meestal – beïnvloedde meestal mijn 

concentratie 

� Kon aan niets anders meer denken – 

was helemaal in beslag genomen door 

zorgen en angst 

 

15. Was iemand van uw familie of 

vrienden de afgelopen drie dagen 

angstig of bezorgd over u?  

(één antwoord mogelijk) 

� Neen, helemaal niet 

� Zelden 

� Af en toe – het leek hun concentratie 

te beïnvloeden  

� Meestal  

� Ja, ze leken altijd in beslag genomen 

door zorgen over mij 

 

16. Hoeveel informatie hebben u en uw 

familie of vrienden de afgelopen drie 

dagen gekregen?  

(één antwoord mogelijk) 

� Volledig geïnformeerd, ik kon altijd 

alles vragen 

� Informatie is gegeven, maar werd 

niet altijd begrepen 

� Informatie is op verzoek gegeven, 

maar had graag meer gewild  

� Heel weinig informatie gegeven en 

sommige vragen werden vermeden 

� Helemaal geen informatie gegeven 

 

17. Bent u de afgelopen drie dagen in staat 

geweest uw gevoelens met familie of 

vrienden te delen?  

(één antwoord mogelijk) 

 

� Ja, zo vaak als ik wilde 

� Meestal 

� Occasioneel  

� Zelden 

� Helemaal niet 

 

18. Heeft u zich de afgelopen drie dagen 

depressief gevoeld?  

(één antwoord mogelijk) 

 

� Neen, helemaal niet 

� Zelden 

� Occasioneel  

� Meestal 

� Ja, heel de tijd 

 

Als u 'Meestal' of 'Ja, heel de tijd' heeft geantwoord op deze vraag, dan vragen we u hierover 

te spreken met uw huisarts of verpleegkundige de eerstvolgende keer dat u een van hen ziet. 
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19. Heeft u de afgelopen drie dagen een 

goed gevoel over uzelf gehad? (één 

antwoord mogelijk) 

� Ja, zo vaak als ik wilde 

� Meestal 

� Occasioneel  

� Zelden 

� Helemaal niet 

 

20. Hoeveel tijd denkt u is de afgelopen 

drie dagen verloren gegaan aan afspraken 

die in verband staan met zorg voor u, zoals 

wachten op vervoer of herhaalde 

onderzoeken? (één antwoord mogelijk) 

� Nee, helemaal niet 

� Tot een halve dag verloren gegaan 

� Meer dan een halve dag verloren 

gegaan 

 

21. Zijn er de afgelopen drie dagen 

praktische zaken die het gevolg zijn van 

uw ziekte financieel of persoonlijk 

behandeld? (één antwoord mogelijk) 

� Praktische problemen zijn behandeld 

en mijn zaken zijn zoveel in orde als ik 

wil 

� Er zijn praktische problemen die niet 

behandeld zijn 

� Ik had geen praktische problemen  

 

22. Indien van toepassing, welke waren de afgelopen drie dagen uw voornaamste problemen? 

(vrije tekst) 

 

 

 

23. Hoe heeft u deze vragenlijst ingevuld? 

 

� Zelfstandig 

� Met hulp van een vriend of familielid 

� Met hulp van hulpverlener  

 

24. Vraag voor de mantelzorger (vriend of 

familielid van de patiënt): Was er de laatste 

maand aandacht van zorgverleners voor uw 

angst? 

� Nooit  

� Soms  

� Meestal 

� Altijd 

 

25. Vraag voor de mantelzorger (vriend of 

familielid van de patiënt): Kon u de laatste 

maand met de zorgverleners praten over 

wat het voor u betekende om voor uw 

zieke naaste te zorgen? 

� Nooit  

� Soms  

� Meestal 

� Altijd 

 

26. Vraag voor de mantelzorger (vriend of 

familielid van de patiënt): Werd u 

betrokken bij besluiten van de 

zorgverleners over de zorg voor uw zieke 

naaste? 

� Nooit  

� Soms  

� Meestal 

� Altijd 

 

 


