BETROKKENHEID BIJ ZORG VOOR NAASTE (FPI NL)1
De volgende uitspraken gaan over manieren waarop medewerkers familieleden bij de zorg voor hun naaste betrekken en hoe
belangrijk u dit als familielid vindt.
Lees telkens een uitspraak en ga na in hoeverre deze van toepassing is op de woonvoorziening waar uw familielid verblijft. Zet
uw antwoord in het hokje links van de vraag (kies een cijfer uit de daarboven beschreven antwoordmogelijkheden, bijvoorbeeld
'4').
Ga vervolgens na hoe belangrijk het voor u is dat u op die manier bij de zorg voor uw familielid wordt betrokken, los van de vraag
of dat in deze woonvoorziening gebeurt of niet. Zet uw antwoord voor elke uitspraak in het hokje rechts van de vraag (kies één
cijfer uit de daarboven beschreven antwoordmogelijkheden, bijvoorbeeld '4').

Van toepassing op
de woonvoorziening

Belangrijk voor mij

Antwoordmogelijkheden

Antwoordmogelijkheden

1. Sterk mee oneens
2. Enigszins mee oneens
3. Enigszins mee eens
4. Sterk mee eens

1. Niet belangrijk
2. Enigszins belangrijk
3. Vrij belangrijk
4. Zeer belangrijk

1.

De medewerkers maken het mij mogelijk om op een
betekenisvolle manier betrokken te zijn bij het dagelijks
leven van mijn familielid

2.

Er is gevraagd naar de persoonlijke geschiedenis van
mijn familielid

3.

Er is gevraagd naar de wensen en behoeftes van mijn
familielid

4.

De medewerkers hebben mij geholpen te begrijpen wat
dementie met mijn familielid doet

1

De vragenlijst Betrokkenheid bij Zorg voor Naaste is de Nederlandse vertaling van de Family Perceived Involvement in individualized long-term
care (FPI), ontwikkeld door Reid, Chappell & Gish (2007).© Trimbos-instituut..

Van toepassing op
de woonvoorziening

Belangrijk voor mij

Antwoordmogelijkheden

Antwoordmogelijkheden

1. Sterk mee oneens
2. Enigszins mee oneens
3. Enigszins mee eens
4. Sterk mee eens

1. Niet belangrijk
2. Enigszins belangrijk
3. Vrij belangrijk
4. Zeer belangrijk

5.

Ik kan met mijn familielid de warme maaltijd gebruiken
als ik dat wil

6.

Er is gevraagd om foto’s, brieven en andere
persoonlijke zaken mee te brengen, die de
medewerkers duidelijk maken wie mijn familielid is

7.

Ik word betrokken bij de besluitvorming over de zorg
voor mijn familielid wanneer hij/zij niet zelf een
beslissing kan nemen

8.

De medewerkers hebben me geleerd hoe ik met mijn
familielid kan omgaan nu hij/zij dementie heeft.

9.

De woonvoorziening heeft een gespreks- of
ondersteuningsgroep voor familieleden

10.

Toen mijn familielid werd opgenomen ben ik aan
verschillende medewerkers van de woonvoorziening
voorgesteld

11.

Bij de opname hebben de medewerkers mij de
huisregels en werkwijze van de woonvoorziening
uitgelegd

12.

De leiding heeft gevraagd naar mijn mening over de
kwaliteit van de zorg in deze woonvoorziening

13.

De woonvoorziening houdt (informatie)bijeenkomsten
voor familieleden

Van toepassing op
de woonvoorziening

Belangrijk voor mij

Antwoordmogelijkheden

Antwoordmogelijkheden

1. Sterk mee oneens
2. Enigszins mee oneens
3. Enigszins mee eens
4. Sterk mee eens

1. Niet belangrijk
2. Enigszins belangrijk
3. Vrij belangrijk
4. Zeer belangrijk

14.

Ik heb het gevoel dat de zorg voor mijn familielid goed
is

15.

Ik heb vertrouwen in de medewerkers van deze
woonvoorziening

16.

Ik word geïnformeerd over veranderingen in het
zorgplan van mijn familielid

17.

De medewerkers hebben mij geholpen het soms
moeilijke gedrag van mijn familielid te begrijpen

18.

De medewerkers hebben mij geholpen een plan te
maken voor als mijn familielid komt te overlijden

19.

Ik kan medewerkers gerust opbellen om te bespreken
hoe het met mijn familielid gaat

Toelichting
Goed contact en een goede samenwerking met families draagt bij aan het succes van de zorg die geboden wordt
aan mensen met dementie. De vragenlijst 'Betrokkenheid bij zorg voor naaste schaal' (FPI NL) meet de

mate waarin familieleden van bewoners in een zorginstelling zich betrokken voelen bij overleg en
procedures rondom de zorg van hun naaste. Daarnaast meet het de mate waarin familieleden het
belangrijk vinden om bij de zorg betrokken te worden. Ook kan de 'Betrokkenheid bij zorg voor naaste
schaal' inzicht geven in de mate waarin zij het belangrijk vinden betrokken te zijn in de zorg en hun
daadwerkelijke betrokkenheid van elkaar verschillen.
Scoring
De mate waarin familieleden zich betrokken voelen in de zorg berekent men door alle antwoorden op
de vragen uit de linkerkolom bij elkaar op te tellen en door 19 te delen. Een hogere score op deze
schaal staat dan ook voor meer betrokkenheid van de familie bij de zorg. Op deze schaal kan
minimaal 1 en maximaal 4 worden gescoord.

