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Beste mantelzorger, 

 

Voorliggende vragenlijst maakt deel uit van het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam, Laurens – 

Antonius Binnenweg en De Zellingen – Rijckehove. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van 

inzicht in de ervaringen van medewerkers, teamleiders, cliënten en mantelzorgers met de geriatrische 

revalidatie. De vragen gaan over het herstel van uw familielid in de periode in het ziekenhuis, de 

revalidatie-afdeling en thuis na ontslag. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. 

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Deelname aan dit onderzoek is geheel 

vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg die de cliënt 

krijgt. Na het invullen verzoek ik u vriendelijk de vragenlijst vóór 25 januari 2016 te retourneren in de 

daarvoor bestemde doos op de afdeling. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 

verwerkt. Hierdoor zijn de resultaten niet herleidbaar naar u als persoon. De resultaten worden 

gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 26 april 2016 bij de Hogeschool Rotterdam, waarvoor u wordt 

uitgenodigd. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Vos 

Senior Onderzoeker 

Kenniscentrum Zorginnovatie 

Hogeschool Rotterdam 

 

Laurens - Antonius Binnenweg 

De Zellingen - Rijckehove 
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Wij vragen van u om in deze vragenlijst aan te geven wat u vindt van de geriatrische revalidatie. 

Beantwoord alstublieft alle vragen. Als u onzeker bent over het antwoord dat u wilt geven op een 

vraag, kies dan het antwoord dat het meest toepasselijk lijkt. Dit kan vaak uw eerste reactie zijn. 

 
Uitspraken over geriatrische revalidatie 

 

 Zeer 

mee 

oneens 

Beetje 

mee 

oneens 

Noch mee 

oneens, 

noch mee 

eens 

Beetje 

mee 

eens 

Zeer 

mee 

eens 

Ziekenhuisfase 

1. Tijden de ziekenhuisopname kreeg ik 

voldoende informatie over de 

geriatrische revalidatie van mijn 

familielid voor wie ik mantelzorger ben 

     

Geriatrische revalidatie 

2. Ik werd betrokken bij de keuze van de 

hersteldoelen van mijn familielid 

     

3. Ik bepaalde mede de keuze van de 

hersteldoelen van mijn familielid 

     

4. Tijdens de revalidatiebehandeling werd 

rekening gehouden met andere 

gebeurtenissen in het leven (bijvoorbeeld 

de ziekte van een dierbare persoon) van 

mijn familielid 

     

5. De trainingsbelasting voor mijn 

familielid was passend 

     

6. De verpleegkundigen waren 7 x 24 uur 

bezig met het herstel van mijn familielid 

     

7. Ik ervoer de geriatrische revalidatie van 

mijn familielid als teamwork 

     

8. Alle voorgeschreven revalidatie-

behandelingen werden uitgevoerd 

     

Thuis/Vervolglocatie 

9. Ik ben tevreden over de overdracht van 

de geriatrische revalidatie naar de 
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huisarts, thuiszorg en mijzelf (als 

mantelzorger) 

10. Het is thuis (of in de vervolglocatie) 

voor mijn familielid goed geregeld 

     

11. Als mantelzorger kreeg ik voldoende 

aandacht 

     

12. Er werd voldoende met mij 

samengewerkt en afgestemd  

     

13. Ik zou geriatrische revalidatie 

aanbevelen aan anderen 

     

 

Al u nog tijd heeft graag de volgende vragen over het herstel van uw familielid beantwoorden 

 

14. Wat was voor u belangrijke informatie over de geriatrische revalidatie van uw familielid tijdens de 

ziekenhuisopname? 

 

 

 

15. Wanneer kreeg u (als mantelzorger) deze informatie tijdens de ziekenhuisopname? 

 

 

 

 

16. Hoe werd u (als mantelzorger) voorbereid op de overgang naar de geriatrische revalidatie? 

 

 

 

 

17. Wat weet u over de hersteldoelen van uw familielid? 

 

 

 

 

18. Wat is uw ervaring met het cliënt/mantelzorger-evaluatieoverleg? 
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19. Wat is de ontslaglocatie van uw familielid? Gaat hij/zij naar huis of naar een andere instelling? 

 

 

 

 

20. Hoe werd u voorbereid op de overgang van uw familielid van de geriatrische revalidatie naar 

huis/vervolglocatie? 

 

 

 

 

 

21. Wanneer hoorde u over het ontslag van uw familielid van de geriatrische revalidatie naar huis? 

 

 

 

 

 

22. Wat is het effect van de geriatrische revalidatie op uw situatie als mantelzorger? 

 

 

 

 

Algemene vragen 

 

23. Wat is uw geslacht? □ man  □ vrouw 

24. Wat is uw leeftijd? ........jaar 

25. Wat is uw burgerlijke staat? 

 

□ gehuwd of samenwonend 

□ ongehuwd 

□ gescheiden 

□ weduwnaar/weduwe 

26. Wat is de aard van uw relatie met de cliënt? □ samenwonend/partner 

□ kind/kleinkind 

□ overig 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen. 


