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Vragenlijst Nulmeting Palliatieve Zorg 
 

In te vullen via: www.mijnverbetermeter.nl 
 

Vragen Antwoord categorieën  
1. Op welke locatie werk je? Open veld 

 
 

2. Naam van de afdeling 
 

Open veld 
 
 

3. Kun je aangeven welke van deze  
meetinstrumenten in het team gebruikt 
worden: 
a. Utrechts Symptomen Dagboek 
b. Pijnschaal 
c. Pijnanamnese 
d. DOS (Delier observatie schaal) 
e. Anders (geef toelichting hierna) 
f. Niets van toepassing 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

4. Kun je aangeven welke (aanvullende) 
kennis / deskundigheid er over palliatieve 
zorg aanwezig is in het team? 
a. Collega die opleiding palliatieve zorg 

heeft gevolgd 
b. Collega met taak / aandachtsveld 

palliatieve zorg 
c. Scholing over palliatieve zorg in het 

team in het afgelopen jaar, bijv klinische 
les 

d. 1 of meerdere collega’s hebben de E-
learning palliatieve zorg gevolgd   

e. Anders (geef toelichting hierna) 
f. Niets van toepassing 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

5. Welke collega’s hebben opleiding palliatieve 
zorg gevolgd of als taak/aandachtgebied 
palliatieve zorg? Graag naam en functie 
vermelden en welke opleiding is gevolgd. 
 

Open veld 

6.  Kun je aangeven welke van onderstaande 
folders bij het team in gebruik zijn? 
a. Palliatieve sedatie  
b. Fabels en feiten over morfine 
c. Een dierbare verliezen 
d. De stervensfase 
e. Delier 
f. Anders (geef toelichting hierna) 
g. Niets van toepassing 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

7. Wanneer verstrek je deze folder(s)? Open veld 
 
 

8. Ruimte voor toelichting bij bovenstaande 
vragen 
 

Open veld 
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9. Maak je op de afdeling gebruik van een 
waakmand voor cliënt / naasten?  

0 Ja 
0 Nee 
0 Onbekend 

10. Zo ja, wat zit er in de waakmand? Open veld 
 
 

11. Kun je aangeven waar het team kennis / 
informatie haalt over palliatieve zorg? 

a. Protocollen Weverkompas 
b. Expertteam Palliatieve zorg 
c. Kennisbronnen internet; bijv. Vilans, 

Zorgvoorbeter, Pallialine, Palliaweb 
d. Anders (geef toelichting hierna) 
e. Niets van toepassing 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

12. Ruimte voor toelichting of aanvulling  
 

Open veld 
 
 

13. Weet je hoe je het Expertteam Palliatieve 
zorg kunt benaderen? Zo ja, hoe dan? 

Open veld 
 
 

14. Waar ben je tevreden over qua palliatieve 
zorg die het team verleent? Kun je enkele 
elementen benoemen? 
 

Open veld 

15. Wat zou beter kunnen qua palliatieve zorg 
die het team verleent? 
 

Open veld 
 
 

16. Wat zijn wensen / ideeën / tips voor het 
Expertteam Palliatieve Zorg om de 
palliatieve zorg binnen De Wever verder te 
verbeteren? 
 

Open veld 

17. Overige opmerkingen / tips  
 

Open veld 
 
 

 


