
Copyright © 2018 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden. 
 

 

  

  

  

 

Vragenlijsten  

Patientfeedback 

  

     



1  

  

Overzicht vragenlijsten 
 

De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten zijn beschikbaar via 

www.dica.nl. 

  

Tabel 1. Vragenlijsten  
 

PROM/PREM Vragenlijst Dimensies 

PROM Parkinson specifiek (PDQ-8) Mobiliteit, algemene dagelijkse levensverrichtingen, emotioneel 

welzijn, stigma, sociale steun, cognities, communicatie, lichamelijk 

ongemak  

Losse vragen Lichamelijke activiteit: sport en vrije tijd, huishoudelijk werk 

PREM Parkinson specifiek (CQI 

Parkinson) 

Informatievoorziening, samenwerking en continuïteit, persoonlijke 

aandacht, wachttijden neuroloog 

N.v.t. Generiek (MCSI) Overbelasting door mantelzorg 

 
 

Vragenlijsten  

Parkinson specifiek (PDQ-8) 

0= Nooit 1= Zelden 2 = Soms 3= Vaak 4 = Altijd (of kan het helemaal niet) 

Heeft u (bent u) gedurende de laatste maand vanwege de ziekte van Parkinson…. 
 

1. moeilijkheden ervaren met het vertoeven in openbare gelegenheden?   
2. moeite gehad met aan- en uitkleden? 
3. zich depressief gevoeld?  
4. gevoeld in verlegenheid te zijn gebracht in het bijzijn van andere mensen?  
5. problemen gehad met nauw verbonden persoonlijke relaties? 
6. problemen gehad met uw concentratie, bijvoorbeeld tijdens het lezen of televisie kijken? 
7. zich niet in staat gevoeld behoorlijke gesprekken met anderen te voeren?  
8. pijnlijke krampen of samentrekkingen van uw spieren gehad?  
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Aanvullende vragen 

Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Beantwoord de volgende 
vragen. 
 
0= nee, 1= ja 
 
1. Heeft u in uw vrije tijd gewandeld of gelopen? 
2. Heeft u in uw vrije tijd gefietst? 
3. Heeft u in uw vrije tijd gesport? 
4. Heeft u licht en matig lichamelijk inspannend huishoudelijk werk verricht?  
5. Heeft u licht en matig lichamelijk inspannend huishoudelijk werk verricht? 

 
Extra vraag 
 
0= nee, 1= ja 

 
Heeft iemand u geholpen bij het invullen van de vragenlijst?  

 

Parkinson specifiek (CQI) 

 

 

 

1. Wat is uw geslacht? 
 Man 
 Vrouw 
 

2. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
Een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift 
 Geen opleiding/ basisonderwijs 
 Lager onderwijs 
 Middelbaar onderwijs 
 Hoger/ wetenschappelijk onderwijs 
           

3. Heeft u een betaalde baan? 
 Nee 
 Ja 

 
4. Wat is van toepassing op uw woonsituatie? 

 Ik woon alleen 
 Ik woon met mijn partner 
 Ik woon met mijn partner en kinderen      
  Ik woon met kind(eren)/ mantelzorger         
 Ik verblijf in een instelling (bijv. ziekenhuis, verzorgingshuis) 
 

5. Bent u de afgelopen 12 maanden onder behandeling geweest voor de ziekte van Parkinson?  
Bijvoorbeeld een onderzoek in het ziekenhuis of een consult bij de neuroloog of fysiotherapeut. 
 Ja 

A. Vragen over uw achtergrond 

De volgende vragen hebben betrekking op o.a. uw geslacht en gezondheidstoestand  
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 Nee ☞ Indien nee, dan is deze vragenlijst niet op u van toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn 
de vragenlijst wel terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? (Postzegel is niet nodig)    

 
6. Welke zorgverleners heeft u in het afgelopen jaar tenminste één keer bezocht? 

 U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 Neuroloog 

 Parkinsonverpleegkundige 
 Huisarts 
 Fysiotherapeut 
 Ergotherapeut  
 Logopedist 
 Psycholoog/ maatschappelijk werker 
 Anders, namelijk… 
   

7. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht  

 
 
 
 
 
 
 
 
Informatievoorziening 
De vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 

8.    Bent u geïnformeerd over medicatiegebruik en de mogelijke bijwerkingen hiervan? 
         Nee, helemaal niet 
         Een beetje 
         Grotendeels   
         Ja, absoluut 
         Geen behoefte/ N.V.T. 
 

9.    Weet u hoe u zorgverleners kunt vinden die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson?  
          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels  
          Ja, absoluut 
          Geen behoefte/ N.V.T. 
 
10.   Bent u op de hoogte van de behandelmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson die 

verschillende zorgverleners kunnen bieden? 
         Behandeling door een fysiotherapeut (bijv. verminderen van lichamelijke problemen), 

ergotherapeut (bijv. hulp bij dagelijkse activiteiten), logopedist (communicatie en slikken) 
         Nee, helemaal niet 
         Een beetje 

Deel 2: uw ervaringen met de zorg 

De vragen in dit gedeelte gaan over uw ervaringen met de zorg in de afgelopen 12 maanden. 

Er bestaan geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Sta daarom niet te lang stil bij elke vraag. Uw 

eerste reactie is meestal de beste!  
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         Grotendeels  
         Ja, absoluut      
         Geen behoefte/ N.V.T.   
 
Samenwerking en continuïteit 
De vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 
11.    Hoe vaak waren naar uw mening de behandelingen die u kreeg van verschillende 
hulpverleners op elkaar afgestemd?    
          Nooit 
          Soms 
          Meestal 
          Altijd 
          Weet ik niet 
          Niet van toepassing 
 
12.    Hoe vaak waren naar uw mening de adviezen die u kreeg van verschillende hulpverleners 
op elkaar afgestemd?    
          Nooit 
          Soms 
          Meestal 
          Altijd 
          Weet ik niet 
          Niet van toepassing 
 
13.   Hoe vaak moest u opnieuw hetzelfde verhaal vertellen bij verschillende zorgverleners?    
          Nooit 
          Soms 
          Meestal 
          Altijd 
          Weet ik niet 
 
Persoonlijke aandacht 
De vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 

14.   Heeft uw neuroloog u voldoende tijd gegeven om keuzen te maken ten aanzien van uw 
behandeling? 

          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 

15.    Had uw neuroloog aandacht voor uw emoties?    
 (Bijvoorbeeld over hoe u omgaat met de gevolgen van de ziekte van Parkinson in het dagelijks leven) 
          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 
 
16.    Gaf uw neuroloog de adviezen of steun die u nodig had?    
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          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 
          N.V.T., ik heb niet om hulp of adviezen gevraagd 
 
17.   Heeft uw Parkinsonverpleegkundige u voldoende tijd gegeven om keuzen te maken ten 
aanzien van uw behandeling? 

          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 

18.    Had uw Parkinsonverpleegkundige aandacht voor uw emoties?    
 (Bijvoorbeeld over hoe u omgaat met de gevolgen van de ziekte van Parkinson in het dagelijks leven) 
          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 
 
19.    Gaf uw Parkinsonverpleegkundige de adviezen of steun die u nodig had?    
          Nee, helemaal niet 
          Een beetje 
          Grotendeels 
          Ja, absoluut 
          N.V.T., ik heb niet om hulp of adviezen gevraagd 
 
Wachttijden 
De vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 

20.   Heeft u de wachttijd voordat u terecht kon bij de neuroloog als een probleem  
         ervaren?      
           Nee, helemaal niet 
           Een beetje  
           Grotendeels 
           Ja, absoluut 

 

21.   Heeft u de wachttijd in de wachtkamer van de neuroloog als een probleem  
         ervaren? 
           Nee, helemaal niet 
           Een beetje  
           Grotendeels 
           Ja, absoluut 
 
Overige vragen 
 

22.    Welk cijfer geeft u de totale zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson?  
Een 0 betekent ‘heel erg slechte zorg’.  

   Een 10 betekent ‘uitstekende zorg’. 
 

    0   Heel erg slechte zorg 
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           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           10   Uitstekende zorg 
 

23.    Hoe waarschijnlijk is het dat u het ziekenhuis waar u onder behandeling bent bij andere 
patiënten met Parkinson zult aanbevelen? 
           Beslist niet 
           Waarschijnlijk niet 
           Waarschijnlijk wel 
           Beslist wel 
 

Generiek (MSCI) 
 
0= Nooit 1= soms 2= Regelmatig 

1. Mijn nachtrust is verstoord. 
2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd. 
3. Ik vind het lichamelijk zwaar. 
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen. 
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen. 
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen. 
7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden. 
8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar. 
9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek. 
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden. 
11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie. 
12. Ik word geheel door deze situatie is beslag genomen. 
13. We leven onder financiële druk. 

 

 


