PREM KINDZORG – definitieve versie 1.0 – 10 maart 2021
Bijlage 1: Vragenlijst PREM Wijkverpleging Kindzorg
Vragenlijst PREM Wijkverpleging Kindzorg
Introductie
De vragenlijst is bedoeld voor gezinnen met een kind met zorgbehoefte die verpleegkundige zorg in
de eigen omgeving ontvangen of in de afgelopen maanden hebben ontvangen. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Heb je vragen, dan kan je bellen met <NAAM MEETBUREAU/ZORGORGANISATIE>,
telefoonnummer <TELEFOONNUMMER>. Of je kunt een e-mail sturen naar: <EMAILADRES>.
Invulinstructie:
•
Bij de meeste vragen kan je één hokje aankruisen. Vul het antwoord in dat het meest op
jullie ervaringen van toepassing is.
•
Heb je een antwoord ingevuld, maar wil je dat later veranderen? Zet het verkeerd
aangekruiste antwoord tussen haakjes en vul een ander antwoord in.
•
Wij vragen of jullie de vragenlijst als ouders samen willen invullen indien mogelijk.
Uiteraard afhankelijk van of beide ouders betrokken zijn en of tijdens het afnemen
aanwezig zijn.
Heeft jouw kind de afgelopen 12 maanden persoonlijke verzorging en/of verpleging gehad van
[naam organisatie] en heeft u minimaal 1 maand deze zorg ontvangen?
Ja
Nee, deze vragenlijst is niet op u van toepassing
De volgende vragen gaan over ervaring met de zorgverleners van jullie kind met
zorgbehoefte
Toelichting:
Kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving is verpleging en verzorging vanwege
bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Verpleging is bijvoorbeeld verzorgen en wisselen
van een sonde, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen.
Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen jullie als ouder(s) denken aan de
kinderverpleegkundigen die bij jullie thuis langskomen voor jullie kind met zorgbehoefte of in het
verpleegkundige kinder(dag)verblijf werken om jullie te ondersteunen bij bijvoorbeeld
bovengenoemde zorg. Wij spreken in de vragenlijst beide ouders aan maar uiteraard zijn niet altijd
beide ouders aanwezig en of betrokken. U spreekt dan alleen namens u zelf. Met ouders bedoelen
wij ook wettelijke vertegenwoordigers.
Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 1 = nee, helemaal niet; 10 = ja, helemaal wel

Vragen
Vraag 1. Wordt de zorg door zoveel mogelijk dezelfde mensen
geboden?
Vraag 2. Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? (alleen
van toepassing in de thuiszorg)
Vraag 3. Nemen de zorgverleners de wensen van jullie mee bij het
bepalen van de zorg? (meedenken en meebeslissen)
Vraag 4. Past de zorg bij de manier waarop jullie je dagelijkse
activiteiten plannen?
Vraag 5. Behandelen de zorgverleners jullie kind met juiste brede
aandacht voor de hele situatie? (zorg en veiligheid)
Vraag 6. Voelen jullie je op je gemak bij de zorgverleners?
Vraag 7. Hebben jullie vertrouwen in de deskundigheid van de
zorgverleners?
Vraag 8. Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met de
gezondheid van jullie kind gaat?
Vraag 9. Kunnen jullie door de hulp van de zorgverleners beter om
gaan met de ziekte of aandoening van jullie kind?
Extra vraag 9a. Krijgen jullie informatie die jullie begrijpen?
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Extra vraag 9b. Vinden jullie dat er rekening wordt gehouden met
de ontwikkelingsfase van jullie kind?
Extra vraag 9c. Zijn de zorgverleners speciaal opgeleid voor het
werken met kinderen?
Vraag 10. In welke mate zouden jullie deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere gezinnen met een
kind dezelfde aandoening of gezondheidsklacht?
Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 0 = zeker niet; 10 = zeker wel.
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De twee volgende vragen zijn open vragen. Let op: vermeld alstublieft geen namen,
persoonsgegevens en andere herleidbare gegevens om de antwoorden anoniem te houden en de
privacy te waarborgen. De antwoorden zoals hier gegeven worden gedeeld met de
zorgverlener/zorgaanbieder.

Vraag 11.

Wat kan er volgens jullie beter in de zorgverlening?
a.u.b. in blokletters - Open vraag
Vraag 12. Waar zijn jullie zeer tevreden over in de zorg aan jullie kind?
a.u.b. in blokletters -Open vraag
Vraag 13. Hoe vinden jullie over het algemeen de gezondheid van jullie kind? (niet voor op

ZorgkaartNederland)
Op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor een slechte gezondheid en 10 staat voor een
uitstekende gezondheid.
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Vraag 14. Hoe vinden jullie over het algemeen de kwaliteit van leven van jullie kind? (niet voor op
ZorgkaartNederland)
Op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor een slechte kwaliteit van leven en 10 staat
voor een uitstekende kwaliteit van leven.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De volgende vragen gaan over jullie kind met zorgbehoefte

We zien dat de scores van mensen verschillen (jongen/meisje, leeftijd,). Om de resultaten van
verschillende zorgorganisaties toch zo eerlijk mogelijk te kunnen vergelijken, hebben we
onderstaande informatie nodig. De antwoorden op deze vragen worden anoniem en vertrouwelijk
gebruikt.

Vraag 15. Ons kind is
o Jongen
o Meisje
o Genderneutraal
o Wil ik liever niet zeggen
Vraag 16. Hoe oud is jullie kind?
o
o
o
o

0-5
6-11
12-15
16-18
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Vraag 17. Voor welke aandoening krijg jullie kind zorg in de eigen omgeving?
a.u.b. in blokletters (enkel bij online afname van de vragenlijst)

Vraag 18. Wat zijn de 4 cijfers van jullie postcode?
….
Vraag 19. Wie heeft de vragenlijst ingevuld?
Beide ouders samen
Eén van beide ouders
Een naaste
Wij en de zorgverlener of een andere medewerker van onze zorgorganisatie
Weet ik niet

(in 2021 wordt deze vraag nog niet gesteld)
De volgende vraag gaat over toestemmingsverlening aan ZorgkaartNederland

Vraag 20. De PREM Wijkverpleging Kindzorg is niet enkel relevant voor de zorgorganisatie om te
leren en verbeteren, maar kan ook relevant zijn als cliëntkeuzeinformatie op Zorgkaart
Nederland. We willen jullie daarom vragen of de data gedeeld mag worden met
ZorgkaartNederland.

Toelichting:

ZorgkaartNederland is een ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op
ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaring met de zorg. De website biedt informatie om te
kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen.
Wij hebben de informatie over wat er met mijn gegevens gebeurt goed gelezen. Wij geven
toestemming voor het verwerken van onze gegevens door [naam meetbureau, zorgorganisatie of
ECD-leverancier], het doorsturen van mijn gegevens aan Patiëntenfederatie Nederland en het
plaatsen van mijn anonieme waardering (zonder naam en e-mailadres of telefoonnummer) op
www.zorgkaartnederland.nl. Wij weten dat ik mijn toestemming op elk moment weer kan
intrekken.
Ja, mijn e-mailadres is:
Ja, ik heb geen e-mailadres, mijn telefoonnummer is:
Nee

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlagen

https://kindenziekenhuis.nl/handvest-kind-zorg/
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10 Randvoorwaarden van kwaliteit van het MKS

https://integralekindzorgmetmks.nl/file/download/58002645/02document-goede-zorgdefpdf
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