Vragenlijst voor de studenten Gezondheidszorg van het Albeda college
Is jouw beeld van ouderen wel of niet veranderd door deelname aan de
Ouderenweek…..? Dat willen we graag weten. Wil je daarom nog een keer de
vragenlijst over jouw beelden van oudere mensen invullen? Het maakt niet uit wat
je de vorige keer hebt ingevuld. Het gaat erom hoe je er NU over denkt.
Aan het eind van deze vragenlijst staat 1 nieuwe vraag.
Inleiding:


Deze vragenlijst gaat over jouw beeld van oudere mensen in ons land en van het
werken in de ouderenzorg. Met ‘ouderen’ bedoelen we alle mensen die ouder zijn dan
70 jaar.



Er zijn geen goede of foute antwoorden. In dit onderzoek gaat het om jouw mening.



Het onderzoek is anoniem, dus je hoeft je naam niet te vermelden.



Kies je antwoord door een antwoordhokje aan te kruisen. Bij sommige vragen mag je
meer antwoorden kiezen.

1A. Welke opleiding doe je?
□ helpende
(niveau 2)
□ verzorgende
(niveau 3)
□ verpleegkundige (niveau 4)
1B. Welke route volg je daarin?
□ de BBL-route
□ de BOL-route
2. Hoe vaak heb jij contact met oude mensen, bijvoorbeeld met je opa, een oude
buurvrouw of met cliënten tijdens je opleiding?
Kruis 1 antwoord aan.
□
□
□
□
□

nooit of bijna nooit (minder dan 1x per maand)
→ Ga bij dit antwoord door naar vraag 6.
af en toe (gemiddeld 1 tot 3 keer per maand)
regelmatig (ongeveer 1x per week)
vaak (meerdere keren per week)
heel vaak (elke dag)

3. Op welke momenten heb je (wel eens) contact met ouderen?
(Je mag meerdere antwoorden kiezen.)
□ tijdens mijn werk of stage
□ in mijn vrije tijd
□ anders, nl. …………………
4. Waar woont/wonen de oudere(n) met wie je contact hebt?
(Je mag meerdere antwoorden kiezen.)
□
□
□
□

zelfstandig
in een aanleunwoning bij een woonzorgcentrum
in een woonzorgcentrum of verpleeghuis
dat weet ik niet (want ik ontmoet ze niet bij hen thuis).
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5.

Hoe ervaar je het contact dat je hebt met de oudere(n)?
Kruis 1 antwoord aan.
□ heel negatief
□ negatief
□ soms negatief, soms positief
□ positief
□ heel positief.

6. Welke van de volgende afbeeldingen op deze en de volgende pagina
passen het beste bij jouw beeld van ouderen in het algemeen?
Kies er 3 uit, door het hokje eronder aan te kruisen.

□

□

□

□

□

□

□

□

Let op: Op de volgende pagina staan nog meer plaatjes waar je uit kan kiezen!
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Vervolg van vraag 6

□

□

□

□

7. Vul de volgende zinnen aan:
Mijn eerste foto/plaatje heb ik gekozen omdat …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mijn tweede foto/plaatje heb ik gekozen omdat ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

8. Wat voor beelden heb jij over het werken in de ouderenzorg?
(Je mag meerdere antwoorden kiezen).
□ Het is leerzaam door de levenservaring van de ouderen die je verzorgt.
□ Je moet hard werken.
□ Het is emotioneel zwaar, doordat alle ouderen aftakelen en je met veel
sterfgevallen te maken hebt.
□ Het is saai werk, omdat je elke dag hetzelfde moet doen.
□ Het is dankbaar werk, omdat je echt wat kan betekenen voor de ouderen.
□ Je krijgt een laag salaris.
□ Het is leuk, omdat je veel waardering krijgt van de ouderen die je helpt.
□ Het is vies werk.
□ Het is gezellig, omdat je met mensen werkt.
□ Het is lichamelijk zwaar werk, omdat je veel moet tillen.
□ Het is leuk, omdat je met oudere mensen veel kan lachen.

→ Ga door naar de volgende pagina voor de laatste twee vragen.
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9. Welke van de volgende eigenschappen horen volgens jou
bij ouderen in het algemeen?
Kruis achter elke eigenschap 1 antwoordhokje aan.
Ja

Soms wel,
soms niet

Nee

1. Gezond
2. Fit
3. Ziek
4. Sportief
5. Slechthorend
6. Grijs haar en rimpels
7. Altijd aan het werk in huis of tuin
8. Moeilijk lopen
9. Kwetsbaar
10. Reizen
11. Slechtziend
12. Gebruikt een rollator
13. Actief in het vrijwilligerswerk
14. Te weinig inkomen om rond te kunnen komen
15. Wijs
16. Altijd over vroeger praten
17. Blij
18. Depressief
19. Enthousiast
20. Lief
21. Dement
22. Zielig
23. Vergeetachtig
24. Opgewekt
25. Goed met kinderen omgaan
26. Geen zin meer in seks
27. Klagerig
28. Alles positief bekijken
29. Eenzaam
30. Goed kunnen omgaan met laptop en
smartphone

10.Is jouw beeld van ouderen veranderd door de ouderenweek?
Kruis 1 antwoord aan.
□ Ja, en het is positiever geworden, want …………………………………………………………….
□ Ja, en het is negatiever geworden, want ……………………………………………………………
□ Nee, het is niet veranderd, want ………………………………………………………………………..

Bedankt voor het invullen. Lever de vragenlijst in bij je docent.
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