ROL FAMILIE IN ZORG NAASTE (PFCR-NL)1
Elke uitspraak in deze vragenlijst beschrijft een aspect van uw rol in de zorg voor uw
familielid. Wij vragen u aan te geven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze
uitspraken. Omcirkel bij elke bewering het cijfer dat het best weergeeft in welke mate u het
ermee eens of oneens bent.

Sterk oneens

1.

Ik heb het gevoel dat ik voorzichtig moet zijn met suggesties of

Sterk mee eens

1 2 3 4 5 6 7

vragen over de zorg voor mijn familielid, omdat de medewerkers
anders denken dat ik mij met hun zaken bemoei.
2.

Ik voel me een buitenstaander in de zorg voor mijn familielid.

1 2 3 4 5 6 7

3.

Ik heb het gevoel dat ik zeggenschap heb over de zorg die mijn

1 2 3 4 5 6 7

familielid krijgt.
4.

Ik heb het gevoel dat mijn familielid niet wordt verzorgd zoals ik het

1 2 3 4 5 6 7

wil als ik er niet ben.
5.

De medewerkers luisteren naar mijn aanwijzingen over de zorg

1 2 3 4 5 6 7

voor mijn familielid, maar negeren deze als het hun uitkomt.
6.

Het is duidelijk dat de medewerkers uiteindelijk bepalen welke zorg

1 2 3 4 5 6 7

wordt verleend en op welke manier.
7.

Ik heb het gevoel dat de medewerkers er zijn om mij te helpen

1 2 3 4 5 6 7

mijn familielid de best mogelijke zorg te geven.
8.

Dingen die ik belangrijk vind in de zorg voor mijn familielid, vinden

1 2 3 4 5 6 7

de medewerkers vaak onbelangrijk of lastig.
9.

De medewerkers hechten de meeste waarde aan regels,

1 2 3 4 5 6 7

procedures en efficiëntie, terwijl ik de meeste waarde hecht aan
het zorgen voor mijn familielid op een persoonlijke manier.
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De Rol Familie in Zorg Naaste is de Nederlandse vertaling van een gedeelte van de Family Perceived Involvement Role
(FPCR), ontwikkeld door Maas & Buckwalter, 1990. Het betreft vragen die gaan over de samenwerking tussen familie en
zorgmedewerkers. © Trimbos-instituut.

Sterk oneens

10.

De medewerkers en ik zijn het doorgaans eens over de prioriteiten

Sterk mee eens

1 2 3 4 5 6 7

in de zorg voor mijn familielid.
11.

In de zorg voor mijn familielid worden geen grote veranderingen

1 2 3 4 5 6 7

aangebracht zonder mijn goedkeuring.
12.

De medewerkers willen dat ik alleen bezoeker ben van mijn

1 2 3 4 5 6 7

familielid, terwijl ik betrokken wil zijn bij zijn of haar zorg.
13.

Wanneer de familie en de medewerkers het niet eens zijn over de

1 2 3 4 5 6 7

zorg, wordt er voor deze meningsverschillen in onderling overleg
een oplossing gevonden.
14.

Ik heb het gevoel dat de communicatie met de medewerkers over

1 2 3 4 5 6 7

de zorg voor mijn familielid ergens toe leidt.
15.

Over het algemeen heb ik goed contact met de medewerkers.

1 2 3 4 5 6 7

Toelichting
Goed contact en een goede samenwerking met families draagt bij aan de kwaliteit van de zorg die geboden
wordt aan iemand met dementie. De Family Perceptions of Caregiving Role (FPCR), in het Nederlands,
vragenlijst 'Rol familie in zorg naaste' (FPCR NL), meet hoe familieleden hun rol ervaren in de zorg voor hun
naaste, en met name de samenwerking met de zorgorganisatie. De FPCR is ontwikkeld door onderzoekers
in Amerika en in het Nederlands vertaald door het Trimbos-instituut.
Scoring
De scoring van de vragen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 12 moet hergecodeerd worden voordat de totale score wordt
berekend (1=7, 2=6, 3=5, 5=3, 6=2, 7=1). De totaalscore op de FPCR NL berekent men door de score van alle
items bij elkaar op te tellen en door 15 te delen. Een hogere score op deze schaal betekent dat familieleden
een grotere rol ervaren in de zorg voor hun naaste. Op deze schaal kan minimaal 1 en maximaal 7 worden
gescoord.

