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EEN PATIËNTGEDREVEN
INNOVATIE-AGENDA
Bijlage 1 - Vragenlijst gebruikt bij de bevraging van
ledenverenigingen

BEVRAGING LEDEN VLAAMS PATIËNTENPLATFORM
In het kader van het project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie'
mede-gefinancierd door Flanders' Care en ViA
Vraag 1
Deze vraag peilt naar de mate waarin een gemiddelde patiënt van
uw vereniging problemen ondervindt met stoornissen in lichaamsfuncties.
U vult een score 1, 2, 3 of 4 in de gele kolom in naargelang aan volgende criteria voldaan wordt:
1
2
3
4

=
=
=
=

geen stoornis in betreffende functie
lichte stoornis
matige stoornis
zware stoornis

Het is belangrijk dat u alles invult. Laat alstublieft geen vakjes in de gele kolom open.

In welke mate gaat de ziekte gepaard met stoornissen in …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mentale functies (bv. denken, bewust zijn, …)
sensorische functies (voelen, zien, ruiken, horen) en pijn
stem en spraak
functies van hart- en bloedvatenstelsel,
hematologisch systeem
functies van afweersysteem
functies van ademhalingsstelsel
functies van spijsverteringsstelsel en metabool stelsel
functies van hormoonstelsel
functies van urine- en voortplantingsstelsel
functies van bewegingssysteem en
verwante functies (spieren, gewrichten, botten)

11 functies van huid

Vraag 2
Deze vraag peilt naar de mate waarin een gemiddelde patiënt
van uw vereniging kan participeren in het dagelijkse leven.
Bij de onderstaande vragen vult u een 1, 2, 3 of 4 in de gele kolom in naargelang
aan volgende criteria voldaan wordt:
1
2
3
4

=
=
=
=

kan, zonder beperkingen
kan, maar met zekere stress en/of vermoeidheid
kan, maar met aanzienlijke stress en/of vermoeidheid
kan niet

Het is belangrijk dat u alles invult. Laat alstublieft geen vakjes in de gele kolom open.
In welke mate heeft een gemiddelde patiënt de mogelijkheid tot ...
intellectueel actief zijn
12
13
14
15
16
17
18

Doelbewust gebruiken van zintuigen
Zich concentreren
Leren en toepassen van kennis
Zich herinneren
Omgaan met stress
Beheren van huishoudbudget
Intellectueel werk verrichten
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communiceren
19
20
21
22

Begrijpen van gesproken boodschappen
Begrijpen van geschreven boodschappen
Spreken, een gesprek voeren
Schrijven van boodschappen

In welke mate heeft een gemiddelde patiënt de mogelijkheid tot ...
bewegen
23 Lopen en zich verplaatsen
24 Zich verplaatsen met een vervoermiddel
25 Zich oriënteren in een ruimte
fysiek actief zijn
26 Dragen van iets van meer dan 2 kilo
27 Veranderen en controleren van lichaamshouding
28 Fysiek werk verrichten
routinetaken voor voeding/hygiëne/huishouden
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Zich wassen
Zich kleden
Eten
Drinken
Bereiden van maaltijden
Zorgdragen voor toiletgang
Zorgdragen voor eigen gezondheid
Huishouden doen
Winkelen
Alleen wonen

sociale contacten (familie, vrienden, breder sociaal netwerk)
39 Onderhouden van intermenselijke relaties
40 Werk verrichten buitenshuis

In welke mate heeft een gemiddelde patiënt de mogelijkheid tot ...
zich ontspannen, hobby's uitoefenen
41 Zich ontspannen, hobby's uitoefenen
technologie gebruiken
42 Fijnmotorische handelingen uitvoeren
(oa. knopjes bedienen)
43 Computer gebruiken
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Vraag 3
Deze vraag peilt naar waar en van wie de 'gemiddelde
patiënt' van uw vereniging zorg ontvangt.
Bij onderstaande vragen vult u een 1, 2, 3 of 4 in de gele kolom in naargelang
aan volgende criteria voldaan wordt:
1
2
3
4

=
=
=
=

altijd in deze omgeving
overwegend in deze omgeving
zelden in deze omgeving
nooit in deze omgeving

Hoe en waar wordt de zorg verstrekt?
44 Zelfzorg in thuisomgeving
45 Mantelzorg in thuisomgeving
46 Professionele zorg in thuisomgeving
(bv. thuisverpleegkundige, zorgkundige, …)
47 Professionele zorg in een niet-residentiële zorginstelling (bv. opname
in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, dagcentrum, …)
48 Professionele zorg in een residentiële zorginstelling
(bv. woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, …)

Het Vlaams Patiëntenplatform dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
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