
  
 

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners:  
De miljoenen van Van Rijn  
Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk 
miljoenen euro’s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen 
aangenamer te maken. Het televisieprogramma EenVandaag wil 
graag van u als bewoner weten hoe u denkt dat dat geld het 
beste besteed kan worden. Wat zou uw leven prettiger maken?  

Uw antwoorden blijven anoniem en kunnen niet naar u herleid 
worden. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in een 
uitzending van EenVandaag begin 2016.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Eerst stellen we een vraag aan degene die deze vragenlijst invult: 
Welke situatie is op u van toepassing?  

0 Ik ben verpleeghuisbewoner en vul dit onderzoek zelf in (ga naar vraag 3)  

0 Ik ben vrijwilliger of lid van de cliëntenraad en vul dit onderzoek samen 
met de verpleeghuisbewoner in (ga naar vraag 3)  

0 Ik ben een naaste van de verpleeghuisbewoner en vul dit onderzoek 
namens hem of haar in (ga naar vraag 2)  

0 Op mij is een andere situatie van toepassing, namelijk: 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

 

2. (vraag voor naasten) Als u een naaste van de 
verpleeghuisbewoner bent, vul hieronder dan welke relatie u met de 
bewoner heeft:  

De naaste voor wie u dit onderzoek invult is...  

0 Eén van uw ouders  

0 Uw partner  

0 Uw kind  

0 Uw broer/zus  

0 Een ander familielid  

0 Iemand anders, namelijk: ...............................................  

0 Wil ik niet zeggen  

 

 

(Noot voor naasten / vrijwilligers / lid van cliëntenraad: De hieronder 
volgende vragen moeten namens de verpleeghuisbewoner worden ingevuld.)  

 



 

3. Wat is uw geslacht?  

0 Man  

0 Vrouw  

 

4. Wat is uw geboortejaar?  

.................................... 
 
 
5. In welke provincie woont u?  

0 Drenthe  

0 Friesland  

0 Flevoland  

0 Gelderland  

0 Groningen  

0 Limburg  

0 Noord-Brabant  

0 Noord-Holland  

0 Overijssel  

0 Utrecht  

0 Zuid-Holland  

0 Zeeland  

 

 

 

 



 

6a. Het verpleeghuis waar u woont, staat dat in een stad of een 
dorp?  

0 In een stad  

0 In een dorp  

 

6b. Wat zijn de naam (en plaats) van het verpleeghuis waar u 
woont?  

..............................................................................................  

 

We stellen nu enkele vragen over uw leven in het verpleeghuis waar u 
woont.  

 

7. In hoeverre bent u tevreden over het verpleeghuis waar u woont?  

0 Heel tevreden  

0 Redelijk tevreden  

0 Niet zo tevreden  

0 Heel ontevreden  

0 Weet niet / geen mening  

 

8. Welk rapportcijfer zou u het verpleeghuis waar u woont geven? U 
kunt een cijfer tussen de 0 en de 10 geven. 0 is laag, 10 is hoog.  

Ik geef het cijfer: ..........  

0 Ik wil geen cijfer geven.  

 

 



 

9. Als u kijkt naar uw verpleeghuis, waar bent u dan tevreden 
over? * Noot voor degene die het interview afneemt: hier s.v.p. géén 
suggesties doen, laat de verpleeghuisbewoners alstublieft zelf zaken 
aandragen.  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

  
0 Ik wil niets zeggen / ik weet het niet  

 

10. Als u kijkt naar uw verpleeghuis, waar bent u dan ontevreden 
over? * Noot voor degene die het interview afneemt: hier s.v.p. géén 
suggesties doen, laat de verpleeghuisbewoners alstublieft zelf zaken 
aandragen.  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

0 Ik wil niets zeggen / ik weet het niet  

 
 

 



 

Het kabinet steekt de komende jaren miljoenen euro’s extra in de 
verpleeghuiszorg om het leven daar aangenamer te maken.  

11. Hieronder staan enkele opties. Welke drie zaken zou u als eerste 
willen verbeteren in het verpleeghuis waar u woont?  
U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.  

0 Meer personeel  

0 Hoger of anders opgeleid personeel  

0 Meer aandacht/ tijd voor een gesprek  

0 Meer vrijwilligers  

0 Meer activiteiten buiten de deur  

0 Meer activiteiten binnenshuis  

0 Beter eten/ ander eten  

0 Vaker douchen  

0 Sneller naar de wc geholpen worden  

0 Anders, namelijk ......................................................................  

0 Weet niet / geen mening  

 
Hieronder kunt u – als u dat wenst, dit is niet verplicht – toelichten 
waarom u voor (één van ) de bovenstaande opties heeft gekozen.  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

 



We stellen u nu enkele vragen over de activiteiten die er worden 
georganiseerd in uw verpleeghuis.  

12. Stel dat er méér activiteiten worden georganiseerd in uw 
verpleeghuis, zou dat uw leven aangenamer maken?  

0 Dat zou mijn leven wel aangenamer maken  

0 Dat zou mijn leven niet aangenamer maken  

0 Weet niet / geen mening  

 

13. Stel dat er ándere activiteiten worden georganiseerd in uw 
verpleeghuis, zou dat uw leven aangenamer maken?  

0 Dat zou mijn leven wel aangenamer maken  

0 Dat zou mijn leven niet aangenamer maken  

0 Weet niet / geen mening  

 

14. Hoe denkt u over de activiteiten die door uw verpleeghuis 
worden georganiseerd? Zijn dat er voldoende voor u, of zou u liever 
meer of andere activiteiten doen? Welke dan? Geef hier uw reactie.  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

0 Ik wil niets zeggen / ik weet het niet  

 

 

 

 



Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stelling?  

15. Hoe vaak verveelt u zich?  

0 (Bijna) nooit  

0 Soms / af en toe  

0 Regelmatig  

0 Heel vaak  

0 Weet niet / geen mening  

 

Als u zich verveelt: Kan het verpleeghuis iets doen om er voor te 
zorgen dat u zich minder verveelt? Zo ja, wat zou dat zijn?  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

0 Ik wil niets zeggen / ik weet het niet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Bent u wel of niet bereid om zelf een financiële bijdrage te 
leveren aan zaken die zouden zorgen voor een prettiger verblijf in 
het verpleeghuis? Denk bijvoorbeeld aan een wandeling of een extra 
keer douchen.  

0 Daar ben ik wel toe bereid  

0 Daar ben ik niet toe bereid  

0 Weet niet / geen mening  

 

Kunt u uw antwoord toelichten? Waarom bent u wel of niet bereid 
om een bijdrage te leveren? En als u daartoe bereid bent, hoeveel 
wilt u dan uitgeven?  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

0 Ik wil geen antwoord geven.  

Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren vele miljoenen euro’s 
vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Stel u voor dat u van de overheid een geldbedrag krijgt om daar 
voor uzelf iets leuks mee te gaan doen. Als u één activiteit mag 
noemen die u persoonlijk nog heel graag wilt doen, wat zou dat dan 
zijn?  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

0 Ik wil niets zeggen / ik weet het niet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Heel hartelijk dank voor uw deelname!  

De landelijke resultaten kunt u binnenkort terugzien in de tv-
uitzending van EenVandaag (EenVandaag zendt uit maandag tot 
en met zaterdag op NPO1, vanaf 18.15 uur).  

 
Informeer bij uw verpleeghuis hoe dit formulier verwerkt wordt. U 
kunt dit formulier ook opsturen naar (postzegel niet nodig): 

Avrotros EenVandaag 
t.a.v. Rozemarijn Lubbe 
Antwoordnummer 28800 
1200 VX Hilversum 

 


