
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Improving the preoperative assessment clinic

Edward, G.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Edward, G. M. (2008). Improving the preoperative assessment clinic. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/improving-the-preoperative-assessment-clinic(c61646bc-f91b-4a3a-a599-31a48180d85e).html


 

 

Appendix 

 

 

 

PEPAC questionnaire 



Appendix 

 

 

 

144 

Voor de afspraak 

1. Kon u uit verschillende dagen kiezen, toen u een afspraak maakte?  

Ja 

Nee, maar ik had geen keuze nodig/ ik wilde geen keuze  

Nee, maar ik had graag een keuzemogelijkheid gehad 

Ik ben zonder afspraak naar de polikliniek gegaan  Ga naar vraag 3 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

2. Kon u uit verschillende tijden kiezen, toen u een afspraak maakte?  

Ja 

Nee, maar ik had geen keuze nodig/ ik wilde geen keuze 

Nee, maar ik had graag een keuzemogelijkheid gehad 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

3. Waar gaat uw voorkeur naar uit ten aanzien van een bezoek aan de polikliniek 

anesthesiologie? 

 Inlopen zonder afspraak (met mogelijk langere wachttijden) 

 Een afspraak maken 

4. Wist u van tevoren waarom u naar de polikliniek anesthesiologie moest gaan? 

Ja, dit was mij volledig duidelijk 

Ja, dit was mij enigszins duidelijk 

Nee 

5. Wist u van tevoren wat er zou gebeuren tijdens het bezoek aan de polikliniek 

anesthesiologie? 

Ja, dit was mij volledig duidelijk 

Ja, dit was mij enigszins duidelijk 

Nee 
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De ontvangst 

6. Werd u op de afgesproken tijd door de baliemedewerker geholpen? 

Ja  

1-5 minuten gewacht 

6-15 minuten gewacht 

Meer dan 15 minuten gewacht 

Ik was zelf ….…. minuten te laat   

7. Bent u op prettige wijze te woord gestaan aan de balie?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee 

8. Heeft de baliemedewerker verteld wat de gang van zaken op de polikliniek 

anesthesiologie is?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee 

9. Bent u tevreden over hoe u geholpen werd door de baliemedewerker? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, want……………………………………………………………… 
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Het wachten 

10. Hoe lang na de afgesproken tijd van uw afspraak, werd u door de verpleegkundige 

gezien? Of, indien u geen afspraak had, hoe lang heeft u moeten wachten?  

Op tijd gezien, of eerder 

Tot 5 minuten gewacht 

6 - 15 minuten gewacht  

16 - 30 minuten gewacht 

31 - 60 minuten gewacht 

Meer dan 1 uur maar niet meer dan 2 uur gewacht  

Meer dan 2 uur gewacht  

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren  

11. Hoe lang hebt u gewacht voordat u door de anesthesist werd gezien, nadat u bij de 

verpleegkundige was geweest?  

Ik werd meteen door de anesthesist gezien  

Tot 5 minuten gewacht 

6 - 15 minuten gewacht  

16 - 30 minuten gewacht 

31 - 60 minuten gewacht 

Meer dan 1 uur maar niet meer dan 2 uur gewacht  

Meer dan 2 uur gewacht  

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren  
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12. Is u verteld hoe lang u zou moeten wachten voor de verpleegkundige en de 

anesthesist?  

 Voor de 

verpleegkundige 

Voor de 

anesthesist 

Ja, maar de wachttijd was korter    

Ja, en de aangegeven wachttijd was juist   

Ja, maar de wachttijd was langer    

Nee, het is mij niet verteld   

Ik had geen wachttijd   

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren    

13. Is u verteld waarom u moest wachten?  

Ja 

Nee, maar ik had graag uitleg gehad  

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

Ik heb niet gewacht 

14. Wat vindt u een acceptabele wachttijd voor het zien van de verpleegkundige en de 

anesthesist?  

 Voor de 

verpleegkundige 

Voor de 

anesthesist 

Tot 5 minuten wachttijd   

Tot 10 minuten wachttijd   

Tot 15 minuten wachttijd   

Tot 20 minuten wachttijd   

Tot 30 minuten wachttijd   

Tot 45 minuten wachttijd   

Tot 1 uur wachttijd   

Tot anderhalf uur wachttijd   

Tot 2 uur wachttijd   

Het maakt me niet uit hoe lang ik moet wachten   
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Omgeving & voorzieningen 

15. Was het gemakkelijk om de polikliniek anesthesiologie te vinden binnen het 

ziekenhuis?  

 Ja, dat was gemakkelijk 

 Nee, dat was moeilijk 

 Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

16. Hoe schoon was de polikliniek naar uw mening?  

 Heel schoon 

 Redelijk schoon 

 Niet erg schoon  

 Helemaal niet schoon 

 Zou ik niet kunnen zeggen 

17. Hoe schoon waren de toiletten?  

Heel schoon 

Redelijk schoon 

Niet erg schoon 

Helemaal niet schoon 

Ik heb geen gebruik gemaakt van het toilet 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 
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Bij de verpleegkundige & anesthesist 

18. Had u genoeg tijd om datgene wat u wilde met de verpleegkundige en de anesthesist 

te bespreken?  

 verpleegkundige anesthesist 

Ja, zeer zeker   

Ja, ten dele   

Nee   

19. Hoe lang was u bij de verpleegkundige en bij de anesthesist?  

 bij de verpleegkundige bij de anesthesist 

0-5 minuten   

6-10 minuten   

11-20 minuten   

21-30 minuten   

31 minuten of langer   

Ik kan het me niet herinneren   

20. Luisterden de verpleegkundige en de anesthesist naar wat u te zeggen had?  

 verpleegkundige anesthesist 

Ja, zeer zeker   

Ja, ten dele   

Nee   
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21. Indien u belangrijke vragen aan de verpleegkundige en/of de anesthesist wilde stellen, 

kreeg u antwoorden die u kon begrijpen? 

 verpleegkundige anesthesist 

Ja, zeer zeker   

Ja, ten dele   

Nee   

Ik hoefde geen vragen te stellen   

Ik kreeg niet de gelegenheid 

een vraag te stellen 

  

22. Had u vertrouwen in de verpleegkundige en de anesthesist die u heeft gezien?  

 verpleegkundige anesthesist 

Ja, zeer zeker   

Ja, ten dele   

Nee   
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Bij de anesthesist 

23. Had de anesthesist uw medisch dossier? 

Ja 

Nee 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

24. Leek de anesthesist op de hoogte te zijn van uw medische voorgeschiedenis? 

Hij/zij wist voldoende  

Hij/zij wist iets maar niet voldoende 

Hij/zij wist weinig of niets 

Zou ik niet kunnen zeggen  

25. Heeft de anesthesist u op een begrijpelijke manier uitgelegd wat anesthesie (narcose 

en lokale verdoving) inhoudt?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

26. Heeft de anesthesist u op een begrijpelijke manier uitgelegd wat de mogelijkheden van 

narcose en/of lokale verdoving voor u zijn? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 
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27. Werd u, bij de beslissingen rondom de anesthesie, net zoveel betrokken als u zelf 

wilde? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, ik was graag meer betrokken geweest 

Nee, maar er was geen keuze mogelijk 

28. Heeft de anesthesist u verteld wat er op anesthesiologisch gebied gebeurt, als u op de 

operatiekamer komt?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

29. Heeft de anesthesist u verteld over mogelijke bijwerkingen van de narcose en/of lokale 

verdoving? (bijv. misselijkheid/braken/keelpijn) 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 
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30. Heeft de anesthesist u verteld over de zeldzame, ernstige risico’s en gevaren van de 

narcose en/of lokale verdoving? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Nee, want dat wilde ik niet  

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

31. Heeft de anesthesist u uitgelegd hoe de eventuele pijn na de operatie bestreden zal 

worden?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

32. Heeft de anesthesist u verteld welke medicijnen u moet innemen voorafgaand aan de 

operatie?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

Ik gebruik geen medicijnen 
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33. Heeft de anesthesist u verteld of u het gebruik van (sommige) van uw medicijnen moet 

staken voorafgaand aan de operatie?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

Ik gebruik geen medicijnen 

34. Heeft de anesthesist gevraagd of u angstig of bezorgd bent over de narcose en/of 

lokale verdoving? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar dit had ik wel op prijs gesteld  Ga naar vraag 36 

Nee, maar dat vond ik niet erg   Ga naar vraag 36 

Nee, dit heb ik zelf verteld  

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

35. Is de anesthesist goed met uw angst en bezorgdheid omgegaan? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee  

Ik ben niet angstig of bezorgd 

36. Heeft de verpleegkundige of anesthesist u uitgelegd wanneer u voor het laatst mag 

eten en drinken voorafgaand aan de operatie? 

Ja, de verpleegkundige heeft het uitgelegd 

Ja, de anesthesist heeft het uitgelegd 

Ja, zowel de verpleegkundige als de anesthesist hebben het uitgelegd 

Nee, het is mij niet uitgelegd 
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Uw afspraak over het algemeen 

37. Spraken artsen en/of ander personeel in uw aanwezigheid alsof u er niet bij was? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee  

38. Was er genoeg privacy terwijl uw behandeling werd besproken? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee  

39. Was er genoeg privacy terwijl u werd onderzocht? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee  

Er is geen onderzoek gedaan 

40. Hebben de verpleegkundige en de anesthesist iets tegenstrijdigs verteld?  

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee  

41. Hebben de verpleegkundige en de anesthesist zich aan u voorgesteld? 

 verpleegkundige anesthesist 

Ja   

Nee   
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42. Vond u de duur van de totale periode op de polikliniek (inclusief wachten) redelijk? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee 

43. Hoe zou u het consult met de verpleegkundige en de anesthesist beoordelen?  

 verpleegkundige anesthesist 

Uitstekend   

Zeer goed   

Goed   

Redelijk   

Slecht   

Zeer slecht   

Aanvullend onderzoek en behandeling 

44. Is op de polikliniek anesthesiologie onderzoek aangevraagd? (Bijv.: bloedonderzoek, 

longfunctie onderzoek, hartfilmpje, echo van het hart of röntgenfoto) 

Ja 

Nee Ga naar vraag 47 

45. Heeft de anesthesist of verpleegkundige u op een begrijpelijke manier uitgelegd 

waarom u het onderzoek nodig had? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 
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46. Heeft de anesthesist of verpleegkundige u verteld of u de resultaten van het 

onderzoek zou krijgen? 

Ja 

Nee, maar dit had ik wel op prijs gesteld  

Nee, maar dat vond ik niet erg

Ik weet het niet zeker/ ik kan het me niet herinneren 

47. Moest u voor een consult naar een andere arts? 

Ja  

Nee Ga naar vraag 49 

48. Heeft de anesthesist of verpleegkundige u op een begrijpelijke manier uitgelegd 

waarom u voor een consult naar een andere arts moest? 

Ja, zeer zeker 

Ja, ten dele 

Nee, maar ik had die informatie wel graag gekregen 

Nee, maar dat vond ik niet erg 

Ik had geen uitleg nodig 

Ik weet het niet/ ik kan het me niet herinneren 

Vertrek polikliniek 

49. Heeft u een folder met informatie over de polikliniek anesthesiologie gekregen? 

Ja 

Nee  

50. Hoe zou u het liefst informatie krijgen? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) 

Video in de wachtkamer 

Folder 

Op internet via de AMC website 

Persoonlijk gesprek 

Anders, namelijk………………………………………………………………… 
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51. Had u na het bezoek aan de polikliniek nog onbeantwoorde vragen? 

Nee  

Ja, namelijk…………………………………………………………………….. 

52. Waar zou u het liefst de vragenlijst over uw gezondheid en medische 

voorgeschiedenis invullen? 

Thuis op papier 

Thuis via internet 

In de wachtkamer 

Anders, namelijk…………………………………………………………………… 

Algemene indruk 

53. Is datgene waarvoor u naar de polikliniek anesthesiologie bent gegaan, naar 

tevredenheid afgehandeld?  

Ja, volledig 

Ja, in zekere mate  

Nee 

54. Hoe goed was de polikliniek anesthesiologie georganiseerd?  

 Helemaal niet georganiseerd

 Redelijk georganiseerd

 Zeer goed georganiseerd  

55. Heeft u, alles bij elkaar genomen, het gevoel dat u met respect behandeld bent op de 

polikliniek anesthesiologie?  

Ja, te allen tijde 

Ja, een deel van de tijd 

Nee  
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56. Hoe zou u, alles bij elkaar genomen, het bezoek aan de polikliniek anesthesiologie 

beoordelen?  

 Uitstekend 

 Zeer goed 

 Goed 

 Redelijk 

 Slecht 

 Zeer slecht 

57. Welk rapportcijfer (1-10) zou u geven voor het bezoek aan de polikliniek 

anesthesiologie? …………… 

58. Voldeed het bezoek aan de polikliniek anesthesiologie in het AMC aan uw 

verwachtingen? 

Het viel me zeer mee 

Het viel me mee 

Het voldeed aan de verwachtingen 

Ik had geen verwachtingen

Het viel me tegen

Het viel me zeer tegen 

59. Als u voor uzelf zou mogen kiezen, zou u dan weer voor de polikliniek anesthesiologie 

in het AMC kiezen?  

Ja, zeker wel  

Jawel 

Misschien wel/ misschien niet 

Nee 

Nee, zeker niet 
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60. Als u een vriend of familielid advies zou moeten geven, zou u hen dan de polikliniek 

anesthesiologie van het AMC aanbevelen?  

Ja, zeker wel  

Jawel 

Misschien wel/ misschien niet 

Nee 

Nee, zeker niet 

Uw achtergrond 

61. Wat is uw geslacht? 

Man 

Vrouw 

62. Wat is uw geboortejaar? …………… 

63. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?  

Lager (beroeps) onderwijs 

MULO/MAVO/MBO/VMBO  

HAVO/MMS/HBS/Gymnasium/Atheneum/VWO 

HBO  

Universiteit 

Geen 

64. Hoe zou u, over het algemeen, uw gezondheid noemen?  

 Uitstekend 

 Zeer goed 

 Goed 

 Matig 

 Slecht 
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65. Beheerst u de Nederlandse taal? 

Ja, goed 

Redelijk 

Slecht 

66. Wat is uw etnische achtergrond?  

 Nederlands 

 Turks 

 Marokkaans 

 Surinaams 

 Antilliaans 

 Afrikaans 

 Anders, namelijk…………………….. 

Overige opmerkingen 

67. Als u ons verder iets wilt vertellen over uw ervaringen op de polikliniek 

anesthesiologie, dan kunt u dat hier doen.  

68. Welke dingen vond u bijzonder goed tijdens uw bezoek aan de polikliniek 

anesthesiologie? 

69. Welke dingen kunnen verbeterd worden? 

70. Waar heeft u zich het meest aan geërgerd tijdens uw bezoek aan de polikliniek? 

71. Overige opmerkingen 




