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Appendix Appendix 

Thee Caregiver Reaction Assessment Scale (CRA)a 

Subscalee 1: Disrupted  schedule 
1.. My activities are centered around the care for my partner. 
7.. I have to stop in the middle of my work or activities to provide care. 
14.. I have eliminated things from my schedule since caring for my partner. 
16.. The constant interruptions make it difficult to find time for relaxation. 
20.. I visit family and friends less since I have been caring for my partner. 

Subscalee 2: Financial  problems 
22.. Financial resources are adequate. (Reversed) 
23.. It is difficult to pay for my partner. 
24.. Caring for my partner put a financial strain on me. 

Subscalee 3: Lack  of  family  support 
3.. My family works together at caring for my partner. (Reversed) 
9.. Since caring for my partner, I feel my family has abandoned me. 
11.. It is very difficult to get help from my family in taking care of my partner. 
13.. Others have dumped caring for my partner onto me. 
17.. My family {brothers, sisters, children) left me alone to care for my partner. 

Subscalee 4: loss of  physical  strength 
2.. I am healthy enough to care for my partner. (Reversed) 
5.. It takes all my physical strength to care for my partner. 
8.. My health has gotten worse since I've been caring for my partner. 
18.. Since caring for my partner, it seems like I'm tired all of the time. 

Subscalee 5: Care-derived  self-esteem 
4.. Caring for my partner is important to me. 
6.. I enjoy caring for my partner. 
10.. Caring for my partner makes me feel good. 
12.. I feel privileged to care for my partner. 
15.. I resent having to care for my partner. (Reversed) 
19.. I really want to care for my partner. 
21.. I wil l never be able to do enough caregiving to repay my partner. (Reversed) 

aa The item-numbers refer to the sequence used in the questionnaire. Response format used: 1 -
stronglyy disagree; 2 - disagree; 3 - agree nor disagree; 4 - agree; 5 - strongly agree. High scores on 
thee subscales 1 to 4 indicate negative reactions to caregiving. A high score on subscale 5 rather 
indicatess a favorable impact on self-esteem, i.e., measuring positive reactions to caregiving. 
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Appendix Appendix 

Dee Caregiver Reaction Assessment Scale- Dutch (CRA-D)a 

Subschaall 1: Verstoord  activiteitenpatroon 

1.. Veel van mijn activiteiten zijn gericht op de zorg voor mijn partner. 
7.. Ik moet dikwijls werk of bezigheden onderbreken om voor mijn partner te 

zorgen. . 
14.. Sinds ik voor mijn partner zorg, heb ik een aantal dingen moeten schrappen. 
16.. Door de voortdurende onderbrekingen is het moeilijk om tijd vrij te maken, 

voorr ontspanning. 
20.. Sinds ik voor mijn partner zorg, ga ik minder bij familie/ vrienden op bezoek. 

Subschaall 2: Financiële  problemen 
22.. De financiële middelen zijn toereikend.(Omgepoo/d) 
23.. Het is moeilijk om de zorg voor mij partner te betalen. 
24.. Het zorgen voor mij partner betekent een financiële belasting. 

Subschaall 3: Ervaren  te kort  aan steun  vanuit  familie 
3.. Met het hele gezin zorgen we voor mijn partner. (Omgepoold) 
9.. Ik heb het gevoel dat mijn familie mij links laat liggen, sinds ik voor mij partner 

zorg. . 
11.. Het is heel moeilijk hulp van de andere gezinsleden te krijgen bij het zorgen 

voorr mijn partner. 
13.. Anderen laten de zorg voor mijn partner geheel op mij neerkomen. 
17.. Mijn familie heeft de zorg voor mijn partner aan mij alleen overgelaten. 

Subschaall 4: Zorggerelateerde  fysieke  problemen 
2.2. Ik ben gezond genoeg om voor mijn partner te kunnen zorgen. (Omgepoold) 
5.. Zorgen voor mijn partner kost al mijn energie. 
8.. Mijn gezondheid is erop achteruit gegaan sinds ik voor mijn partner zorg. 
18.. Sinds ik voor mijn partner zorg, lijkt het alsof ik altijd moe ben. 

Subschaall 5: Zelfwaardering ontleend aan het geven van zorg 
4.. Zorgen voor mijn partner is belangrijk voor mij. 
6,, Ik zorg graag voor mijn partner. 
10.. Zorgen voor mijn partner geeft mij een goed gevoel. 
12.. Ik beschouw het als een voorrecht om voor mijn partner te zorgen. 
15.. Ik heb er de pest over in dat ik voor mijn partner moet zorgen. (Omgepoold) 
19.. Ik wil graag voor mijn partner zorgen. 
21 .. Ik zal nooit in staat zijn voldoende zorg te geven om terug te doen wat mijn 

partnerr voor mij gedaan heeft. (Omgepoold) 

Dee nummering van de items verwijst naar de volgorde waarin de vragen zijn voorgelegd. 
Antwoordcategorieën:: 1 - heel erg mee oneens; 2 - mee oneens; 3 - mee eens noch mee 
oneens;; 4 helemaal mee eens; 5 - heel erg mee eens. Hoe hoger de score op de subschalen 1 tot 
enn met 4, hoe negatiever het verlenen van zorg ervaren wordt. Hoe hoger de score op subschaal 5, 
hoee positiever de zorg ervaren wordt. 
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