
Vragenlijst voor het meten van een ‘geslaagde aanpassing’ aan het wonen in een 

verzorgingshuis (ronde 1)* 

Hoe belangrijk vindt u onderstaande kenmerken voor het aanpassen aan en zich thuis voelen 

in een verzorgingshuis? 

1. Huisvesting: De inrichting van het gebouw en de kamer zijn aangepast aan de (fysieke) 

mogelijkheden van de cliënt                          

2. Informatie: De cliënt ontvangt tijdig informatie over activiteiten en veranderingen in het 

verzorgingshuis                       

3. Maatschappelijke participatie: de contacten met mensen uit de oude woonomgeving 

blijven ook ná de verhuizing naar het verzorgingshuis       

4. Vertrouwen: De cliënt heeft vertrouwen in de zorgorganisatie          

5. Veiligheid: De cliënt voelt zich veilig in het verzorgingshuis  

6. Verwachting: Het wonen in het verzorgingshuis is zoals de cliënt vooraf had verwacht                  

7. Activiteiten: De cliënt neemt deel aan de door het verzorgingshuis georganiseerde 

activiteiten    

8. Mantelzorg: De cliënt wordt ondersteund door familie en bekenden 

9. Medebewoners: De cliënt heeft regelmatig contact met medebewoners 

10. Regelmaat: De dagelijkse zorg kent een voor de cliënt herkenbare regelmaat  

11. Vrijwilligers: De cliënt kan rekenen op hulp van vrijwilligers 

12. Autonomie: De cliënt kan zelfstandig handelen, beslissingen nemen en/of zelf activiteiten 

ondernemen 

13. Eigen identiteit: De cliënt kan zijn/haar eigen identiteit behouden (bijv. een eigen mening 

geven) 

14. Generativiteit: De cliënt is in de gelegenheid om kennis en/of vaardigheden door te 

geven aan anderen 

15. Respect: De cliënt wordt door personeel, familie en/of medebewoners met respect 

behandeld 

 

* De respondenten is gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij de determinant vinden voor het 

aanpassen aan en zich thuis voelen in het verzorgingshuis. Daarbij is voor elk kenmerk de 

volgende schaal gehanteerd in de online vragenlijst: 

0 Heel onbelangrijk  

0 Onbelangrijk  

0 Enigszins onbelangrijk  

0 Enigszins belangrijk  

0 Belangrijk  

0 Heel belangrijk 

 

Heeft u op- of aanmerkingen op een of meerdere determinanten die hierboven genoemd 

zijn? (open vraag)  

 

Welke determinanten, die volgens u (heel) belangrijk zijn voor het aanpassen aan en het 

zich thuis voelen in een verzorgingshuis, mist u nog? (open vraag) 

 

 

Wat is uw functie in het verzorgingshuis:  



0 Leidinggevende  

0 Medewerker  

0 Stafmedewerker  

0 Anders 

 

Voor terugkoppeling van de resultaten van dit onderzoek en deelname aan een korte 

vervolgvragenlijst in de tweede ronde kunt u hier uw e-mailadres noteren.  

Emailadres: 

 

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.  

 

U zult, indien u uw e-mailadres heeft ingevuld, per mail een samenvatting ontvangen van de 

resultaten van de eerste ronde van dit onderzoek en worden uitgenodigd voor de tweede 

ronde. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft of alsnog uw e-mailadres voor deelname wilt 

doorgeven, mail dan naar XXX. 

 

  
 

 


