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Advance Care Planning 
Engagement Survey 

 
Dutch version / Nederlandse versie 

 
All versions of the ACP Engagement Survey (with 82, 55, 34, 15, 9 and 4 items) were translated and culturally 
adapted from English into Dutch.  
In addition, the Dutch 34-item version was validated following validation guidelines; we tested content 
validity, internal consistency, reproducibility, construct validity, interpretability and criterion validity among 
persons with and without chronic disease. 
 
The validation process has been published:  
van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, I.J. Measuring advance care 
planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of the Advance Care Planning 
Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 
When using the surveys, please refer to this publication.  
 
Analysis of the ACP Engagement Survey:  
The subscales ‘Kennis’ (Knowledge), ‘Overweging’ (Contemplation) and ‘Eigen-effectiviteit’ (Self-efficacy) have a 
3-point scale, to be coded as 1=1, 2=3, and 3=5. The ‘Bereidheid’ (Readiness) subscale has a 5-point scale. The 
answer option ‘Ik twijfel’ (I hestitate) in the ‘Kennis’ (Knowledge) subscale, is to be coded as missing. The answer 
option ‘Ik weet het niet’ (I don’t know) in the subscales ‘Overweging’ (Contemplation), ‘Eigen-effectiviteit’ (Self-
efficacy), and ‘Bereidheid’ (Readiness) is also to be coded as missing.  
 
For additional information on the analysis of the ACP Engagement Survey, please visit: 
https://prepareforyourcare.org/content/default/common/documents/Advance-Care-Planning-Engagement-
Survey.pdf  
 
Development and validation of the original ACP Engagement Survey: 
Sudore RL, Stewart AL, Knight SJ, McMahan RD, Feuz M, Miao Y, et al. Development and validation of a 
questionnaire to detect behavior change in multiple advance care planning behaviors. PLoS One. 
2013;8(9):e72465. 
 
Sudore RL, Heyland DK, Barnes DE, Howard M, Fassbender K, Robinson CA, et al. Measuring advance care 
planning: optimizing the advance care planning engagement survey. J Pain Symptom Manag. 2017;53(4):669–81 
e8. 
 

 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5
https://prepareforyourcare.org/content/default/common/documents/Advance-Care-Planning-Engagement-Survey.pdf
https://prepareforyourcare.org/content/default/common/documents/Advance-Care-Planning-Engagement-Survey.pdf
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ACP Engagement vragenlijst - 34 items 
Reference to validation process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, 
I.J. Measuring advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of 
the Advance Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). 
https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 
 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over vier onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen 

4. Vragen stellen aan uw dokter 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vragen gaan over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordigers 

1. Weet u wat iemand een goede persoonlijk vertegenwoordiger maakt?  Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

2. Weet u wat voor medische beslissingen een persoonlijk vertegenwoordiger voor 

u zou kunnen nemen in de toekomst?  

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

3. Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw persoonlijk vertegenwoordiger zou 

moeten zijn? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5
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4. Denkt u dat u iemand kunt vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger te 

worden? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

5. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wie u als uw 

persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen?  

“Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook een 

mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 

vertegenwoordiger zou kiezen. 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

6. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

7. Bent u er klaar voor om iemand te vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te worden? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

8. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wie u als 

uw persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Nogmaals, “Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook 

een mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 

vertegenwoordiger zou kiezen. 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 
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o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

9. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

10. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

Nu willen we u een aantal vragen stellen over hoe u denkt over uw kwaliteit van 

leven. Bijvoorbeeld over hoe u wilt leven en hoe u niet wilt leven. Sommige mensen 

vinden dat het leven het in alle omstandigheden waard is om geleefd te worden, 

ook als ze bijvoorbeeld in coma zijn of niet meer uit bed kunnen komen. Andere 

mensen vinden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin zij niet verder zouden 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in uw 

leven 
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willen leven. Beantwoord de vragen alstublieft weer zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen 

goede of foute antwoorden. 

11. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

12. Denkt u dat u met uw andere familie en vrienden kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

13. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

14. Bent u er aan toe om bij uzelf na te gaan welke gezondheidstoestanden voor u 

het leven wel of niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

15. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

welke gezondheidstoestanden voor u het leven wel of niet de moeite waard zouden 

maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 
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o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

16. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

17. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

We gaan nu over op een ander onderwerp. De vorige vragen gingen over 

gezondheidstoestanden die voor mensen het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken. De volgende vragen gaan over bepaalde medische behandelingen 

die mensen wel of niet zouden willen ondergaan als zij ernstig ziek of in de laatste 
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levensfase zijn. Sommige mensen weten bijvoorbeeld dat zij wel kunstmatig 

beademd zouden willen worden. Andere mensen weten dat zij dat nooit zouden 

willen. Beantwoord de vragen over medische behandeling alstublieft zo eerlijk 

mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

18. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 

bespreken wat voor zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van 

uw leven? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

19. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

20. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wat voor zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

21. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wat voor zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

22. Bent u er klaar voor om te beslissen wat voor medische zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 
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o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

23. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

wat voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

24. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wat voor 

medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

25. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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26. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

Nu vragen we u waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag 

nemen wanneer u dit zelf niet kunt.  

Domein: Waarover 

uw persoonlijk 

vertegenwoordiger 

beslissingen mag 

nemen.  

27. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te bespreken waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

28. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken waarover uw 

persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

29. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

30. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 
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o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

31. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

32. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4. Vragen stellen aan uw dokter. 
Domein: Vragen 

stellen aan uw dokter 

33. Denkt u dat u de goede vragen aan uw dokter kunt stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  
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o Ik weet het niet 

34. Bent u er klaar voor om vragen aan uw dokter te stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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ACP Engagement vragenlijst - 4 items 

 

These 4 items are included in the Dutch 34-item version, which was validated. Reference to validation 

process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, I.J. Measuring 

advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of the 

Advance Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 

 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over twee onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vraag gaat over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordigers 

1. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

De volgende vragen gaan over bepaalde medische behandelingen die mensen wel 

of niet zouden willen ondergaan als zij ernstig ziek of in de laatste levensfase zijn. 

Sommige mensen weten bijvoorbeeld dat zij wel kunstmatig beademd zouden 

willen worden. Andere mensen weten dat zij dat nooit zouden willen. Beantwoord 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in uw 

leven 
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de vragen over medische behandeling alstublieft zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen 

goede of foute antwoorden. 

2. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken wat 

voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

3. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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ACP Engagement vragenlijst - 9 items 

 

These 9 items are included in the Dutch 34-item version, which was validated. Reference to validation 

process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, I.J. Measuring 

advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of the 

Advance Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 

 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over twee onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vragen gaan over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordigers 

1. Denkt u dat u iemand kunt vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger te 

worden? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

2. Bent u er klaar voor om iemand te vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te worden? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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3. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

We gaan nu over op een ander onderwerp. De volgende vragen gaan over bepaalde 

medische behandelingen die mensen wel of niet zouden willen ondergaan als zij 

ernstig ziek of in de laatste levensfase zijn. Sommige mensen weten bijvoorbeeld 

dat zij wel kunstmatig beademd zouden willen worden. Andere mensen weten dat 

zij dat nooit zouden willen. Beantwoord de vragen over medische behandeling 

alstublieft zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in uw 

leven 

5. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

6. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wat voor zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 
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o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

7. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken wat 

voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

8. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

9. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 
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o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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ACP Engagement vragenlijst - 15 items 

 

These 15 items are included in the Dutch 34-item version, which was validated. Reference to 

validation process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, 

I.J. Measuring advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and 

validation of the Advance Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 

 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over vier onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen 

4. Vragen stellen aan uw dokter 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vragen gaan over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordigers 

1. Denkt u dat u iemand kunt vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger te 

worden? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

2. Bent u er klaar voor om iemand te vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te worden? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5
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o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

3. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

We gaan nu over op een ander onderwerp. De volgende vragen gaan over bepaalde 

medische behandelingen die mensen wel of niet zouden willen ondergaan als zij 

ernstig ziek of in de laatste levensfase zijn. Sommige mensen weten bijvoorbeeld 

dat zij wel kunstmatig beademd zouden willen worden. Andere mensen weten dat 

zij dat nooit zouden willen. Beantwoord de vragen over medische behandeling 

alstublieft zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in uw 

leven 

5. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 
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6. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wat voor zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

7. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken wat 

voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

8. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

9. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 
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Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

Nu vragen we u waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag 

nemen wanneer u dit zelf niet kunt.  

Domein: Waarover 

uw persoonlijk 

vertegenwoordiger 

beslissingen mag 

nemen.  

10. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken waarover 

hij of zij beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

11. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

12. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

13. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 
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o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4.  Vragen stellen aan uw dokter. 
Domein: Vragen 

stellen aan uw dokter 

14. Denkt u dat u de goede vragen aan uw dokter kunt stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

15. Bent u er klaar voor om vragen aan uw dokter te stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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ACP Engagement vragenlijst - 55 items 

 

Thirty-four of the 55 items are included in the Dutch 34-item version, which was validated. Reference 

to validation process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, 

I.J. Measuring advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and 

validation of the Advance Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5 

 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over vier onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen 

4. Vragen stellen aan uw dokter 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vragen gaan over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordigers 

Wat u al weet. 
De volgende drie vragen gaan over wat u weet over persoonlijk 
vertegenwoordigers. 

 

1. Weet u wie een persoonlijk vertegenwoordiger kan zijn? Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

2. Weet u wat iemand een goede persoonlijk vertegenwoordiger maakt?  Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

3. Weet u wat voor medische beslissingen een persoonlijk vertegenwoordiger voor 

u zou kunnen nemen in de toekomst?  

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 
 o Ik weet dit niet 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5


 

24 
 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 

nagedacht. 

 

4. Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw persoonlijk vertegenwoordiger zou 

moeten zijn? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

5. Heeft u er wel eens over nagedacht om iemand te vragen of hij of zij uw 

persoonlijk vertegenwoordiger wil worden? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

6. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken wie u als uw 
persoonlijke vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

7. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familieleden of vrienden te 
bespreken wie u als uw persoonlijke vertegenwoordiger wilt kiezen? 
“Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook een 
mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 
vertegenwoordiger zou kiezen. 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
De volgende vragen gaan over het kiezen van een persoonlijk vertegenwoordiger. 

 

8. Denkt u dat u iemand kunt vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger te 

worden? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  
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o Ik weet het niet 

9. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

10. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wie u als uw 

persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen?  

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Waar u al klaar voor bent. 
De volgende vragen gaan over het bespreken van uw voorkeur voor een persoonlijk 

vertegenwoordiger met anderen en het vastleggen van uw  keuze. 

 

11. Bent u er klaar voor om iemand te vragen om uw persoonlijk 

vertegenwoordiger te worden? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

12. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 
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o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en 

vrienden. “Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook 

een mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 

vertegenwoordiger zou kiezen. 

 

13. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wie u als 

uw persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

14. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

Nu willen we u een aantal vragen stellen over hoe u denkt over uw kwaliteit van 

leven. Bijvoorbeeld over hoe u wilt leven en hoe u niet wilt leven. Sommige mensen 

vinden dat het leven het in alle omstandigheden waard is om geleefd te worden, 

ook als ze bijvoorbeeld in coma zijn of niet meer uit bed kunnen komen. Andere 

mensen vinden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin zij niet verder zouden 

willen leven. Beantwoord de vragen alstublieft weer zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen 

goede of foute antwoorden. 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in uw 

leven 

Waar u al over heeft nagedacht.  
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De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 

nagedacht. 

15. Heeft u wel eens nagedacht over gezondheidstoestanden die voor u het leven 
wel of niet de moeite waard zouden maken?  

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

16. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 
te bespreken of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of 
niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

17. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken of er 
bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 
waard zouden maken? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

18. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 
bespreken of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of 
niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
De volgende drie vragen gaan over het bespreken van uw voorkeuren voor 

medische behandeling. 

 

19. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 
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20. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

21. Denkt u dat u met uw andere familie en vrienden kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Waar u al klaar voor bent. 
De volgende vragen gaan over het bespreken van uw voorkeuren als u in een 

bepaalde gezondheidstoestand komt. Hier kan het ook weer gaan om een situatie 

waarin u in een coma bent of niet meer uit bed kunt komen. 

 

22. Bent u er aan toe om bij uzelf na te gaan welke gezondheidstoestanden voor u 

het leven wel of niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

23. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

welke gezondheidstoestanden voor u het leven wel of niet de moeite waard zouden 

maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 
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Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

24. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

Nu vragen we u over het spreken met andere familie en vrienden die niet uw 

persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 

 

25. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

26. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 
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o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

We gaan nu over op een ander onderwerp. De vorige vragen gingen over 

gezondheidstoestanden die voor mensen het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken. De volgende vragen gaan over bepaalde medische behandelingen 

die mensen wel of niet zouden willen ondergaan als zij ernstig ziek of in de laatste 

levensfase zijn. Sommige mensen weten bijvoorbeeld dat zij wel kunstmatig 

beademd zouden willen worden. Andere mensen weten dat zij dat nooit zouden 

willen. Beantwoord de vragen over medische behandeling alstublieft zo eerlijk 

mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 

nagedacht. 

 

27. Heeft u wel eens nagedacht over de zorg die u zou willen als u ernstig ziek bent 

of aan het einde van uw leven? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

28. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te bespreken wat voor zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van 

uw leven? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

29. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

30. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 

bespreken wat voor zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van 

uw leven? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 
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o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

Wat u zelf kunt. 
De volgende drie vragen gaan over het bespreken van uw medische zorg. 

 

31. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

32. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wat voor zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

33. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wat voor zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Waar u al klaar voor bent. 
De volgende vragen gaan over het bespreken van de zorg die u zou willen als u 
ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven. 

 

34. Bent u er klaar voor om te beslissen wat voor medische zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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35. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

wat voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

36. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 
o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  
o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 
o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 
o Ik heb het al gedaan 
o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en vrienden 

die niet uw persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 

 

37. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wat voor 

medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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38. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 
Nu gaan we bespreken waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen 
mag nemen wanneer u dit zelf niet kunt.  

 

Wat u al weet. 
De volgende twee vragen gaan over zaken waarover uw persoonlijk 
vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

 

39. Weet u wat het betekent als uw persoonlijk vertegenwoordiger in de toekomst 

beslissingen mag nemen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

40. Weet u hoeveel ruimte u uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt geven om 

beslissingen te nemen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over zaken waarover uw persoonlijke vertegenwoordiger 

beslissingen mag nemen. 

 

41. Heeft u wel eens nagedacht over zaken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 
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42. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te bespreken waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

43. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken waarover 

uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

44. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 

bespreken  waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
Deze vragen gaan over het bespreken van zaken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

 

45. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken waarover 

hij of zij beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

46. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

47. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken waarover uw 
persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 
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Waar u al klaar voor bent. 
De volgende vragen gaan over het bespreken van de dingen waarover uw 

persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen, en het vastleggen hiervan. 

 

48. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

49. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en vrienden 
die niet uw persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 

 

50. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken waarover 

uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 
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o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

51. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

4. Vragen stellen aan uw dokter.  

Wat u al weet.  

52. Weet u wat voor vragen u aan uw dokter kunt stellen om uw wensen en 

voorkeuren wat betreft medische behandeling  te kunnen bepalen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht.  

53. Heeft u wel eens nagedacht over wat u aan uw dokter wilt vragen om goede 

medische beslissingen te kunnen nemen? 

Waar u al over heeft 

nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt.  

54. Denkt u dat u de goede vragen aan uw dokter kunt stellen om een goede 
medische beslissing te kunnen nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Waar u al klaar voor bent.  

55. Bent u er klaar voor om vragen aan uw dokter te stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  
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o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

(Subschaal: 

bereidheid) 

Wanneer heeft u dat gedaan? 

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 
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ACP Engagement vragenlijst - 82 items 

 

Thirty-four of the 82 items are included in the Dutch 34-item version, which was validated. Reference to 

validation process: van der Smissen, D., van der Heide, A., Sudore, R.L., Rietjens, J.A.C., Korfage, I.J. Measuring 

advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of the Advance 

Care Planning Engagement Survey. BMC Med Res Methodol 21, 194 (2021). https://doi.org/10.1186/s12874-021-

01389-5 

 

Schuingedrukte vragen zijn optioneel: de participant krijgt deze vragen alleen indien hij/zij “Ik heb het al 

gedaan” heeft ingevuld 

We zullen u vragen stellen over uw ervaringen en opvattingen. De vragen kunnen 

gaan over dingen die u al heeft gedaan, of over dingen waar u nog nooit over heeft 

nagedacht. Beantwoord de vragen steeds zo eerlijk mogelijk. 

 

We zullen u vragen stellen over vier onderwerpen: 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

2. Nagaan wat er het meest toe doet in uw leven 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen 

4. Vragen stellen aan uw dokter 

 

1. Persoonlijk vertegenwoordigers 

De volgende vragen gaan over persoonlijk vertegenwoordigers. Een persoonlijk 

vertegenwoordiger is een familielid of een vriend(in) die beslissingen voor u kan 

nemen als u daar zelf te ziek voor bent. Geef alstublieft zo eerlijk mogelijk 

antwoord, er zijn geen goede of foute antwoorden.  

Domein: Persoonlijk 

vertegenwoordiger

s 

Wat u al weet. 
De volgende drie vragen gaan over wat u weet over persoonlijk 
vertegenwoordigers. 

 

1. Weet u wie een persoonlijk vertegenwoordiger kan zijn? Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

2. Weet u wat iemand een goede persoonlijk vertegenwoordiger maakt?  Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

3. Weet u wat voor medische beslissingen een persoonlijk vertegenwoordiger voor 

u zou kunnen nemen in de toekomst?  

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5
https://doi.org/10.1186/s12874-021-01389-5
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o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 

nagedacht. 

 

4. Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw persoonlijk vertegenwoordiger zou 

moeten zijn? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

5. Heeft u er wel eens over nagedacht om iemand te vragen of hij of zij uw 

persoonlijk vertegenwoordiger wil worden? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

6. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken wie u als uw 
persoonlijke vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

7. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familieleden of vrienden te 
bespreken wie u als uw persoonlijke vertegenwoordiger wilt kiezen? 
“Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook een 
mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 
vertegenwoordiger zou kiezen. 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
De volgende vragen gaan over het kiezen van een persoonlijk vertegenwoordiger. 

 

8. Denkt u dat u iemand kunt vragen om uw persoonlijk vertegenwoordiger te 

worden? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  
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o Ik weet het niet 

9. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

10. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wie u als uw 

persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen?  

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Beslissingen die u al genomen heeft. 
De volgende vragen gaan over de beslissingen die u al genomen heeft. Het kan zijn 

dat u over sommige dingen wel een beslissing genomen heeft, maar er nog met 

niemand over heeft gesproken. 

 

11. Heeft u al besloten wie u als uw persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen? 
Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

12. Bent u er klaar voor om uw persoonlijk vertegenwoordiger te kiezen? Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wat u kunt doen.  

13. Heeft u al uitdrukkelijk aan iemand gevraagd om uw persoonlijk 
vertegenwoordiger te worden? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  
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o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

14. Bent u er klaar voor om iemand te vragen om uw persoonlijk 

vertegenwoordiger te worden? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

15. Heeft u met uw dokter besproken wie u als uw persoonlijk vertegenwoordiger 
wilt kiezen? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn dokter weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

16. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en 

vrienden. “Andere familie en vrienden” zijn mensen in uw leven die misschien ook 

een mening hebben over uw medische behandeling, maar die u niet als persoonlijk 

vertegenwoordiger zou kiezen. 

 

17. Heeft u met andere familie en vrienden besproken wie u als uw persoonlijk 
vertegenwoordiger wilt kiezen? Het gaat hier dus om anderen dan degene die u zou 
moeten vertegenwoordigen. 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn familie en vrienden weten wie mij 

vertegenwoordigt 
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o Nee, nog niet 
o Nee, ik wil mijn familie en vrienden niet betrekken bij mijn medische zorg 
o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

18. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wie u als 

uw persoonlijk vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

19. Heeft u schriftelijk vastgelegd wie uw persoonlijke vertegenwoordiger is? Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

20. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wie u als uw persoonlijk 

vertegenwoordiger wilt kiezen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

 

2. Wat er het meest toe doet in uw leven. 

Nu willen we u een aantal vragen stellen over hoe u denkt over uw kwaliteit van 

leven. Bijvoorbeeld over hoe u wilt leven en hoe u niet wilt leven. Sommige mensen 

vinden dat het leven het in alle omstandigheden waard is om geleefd te worden, 

ook als ze bijvoorbeeld in coma zijn of niet meer uit bed kunnen komen. Andere 

mensen vinden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin zij niet verder zouden 

willen leven. Beantwoord de vragen alstublieft weer zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen 

goede of foute antwoorden. 

Domein: Wat er het 

meest toe doet in 

uw leven 

Waar u al over heeft nagedacht.  
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De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 

nagedacht. 

21. Heeft u wel eens nagedacht over gezondheidstoestanden die voor u het leven 
wel of niet de moeite waard zouden maken?  

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

22. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 
te bespreken of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of 
niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

23. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken of er 
bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 
waard zouden maken? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

24. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 
bespreken of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of 
niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
De volgende drie vragen gaan over het bespreken van uw voorkeuren voor 

medische behandeling. 

 

25. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 
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26. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

27. Denkt u dat u met uw andere familie en vrienden kunt bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Beslissingen die u al genomen heeft. 

De volgende vragen gaan over de beslissingen die u al genomen heeft. Het kan zijn 

dat u over sommige dingen wel een beslissing genomen heeft, maar er nog met 

niemand over heeft gesproken. Hier kan het ook weer gaan om een situatie waarin 

u in een coma bent of niet meer uit bed kunt komen. 

 

28. Zijn er bepaalde gezondheidstoestanden die voor u het leven wel of niet de 
moeite waard zouden maken? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Sinds wanneer weet u dat?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

29. Bent u er aan toe om bij uzelf na te gaan welke gezondheidstoestanden voor u 

het leven wel of niet de moeite waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wat u kunt doen.  

30. Heeft u met uw persoonlijk vertegenwoordiger besproken of er bepaalde 
gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 
zouden maken? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 



 

45 
 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn persoonlijk vertegenwoordiger weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

31. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

welke gezondheidstoestanden voor u het leven wel of niet de moeite waard zouden 

maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

32. Heeft u met uw dokter besproken of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn 
die voor u het leven wel of niet de moeite waard zouden maken? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn dokter weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

33. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 

o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Nu vragen we u over het spreken met andere familie en vrienden die niet uw 

persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 
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34. Heeft u met andere familie en vrienden besproken of er bepaalde 
gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 
zouden maken? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn familie en vrienden weten wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Nee, ik wil mijn familie en vrienden niet betrekken bij mijn medische zorg 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

35. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken of er 

bepaalde gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite 

waard zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

36. Heeft u schriftelijk vastgelegd of er bepaalde gezondheidstoestanden zijn die 
voor u het leven wel of niet de moeite waard zouden maken? Denk aan een 
wilsverklaring of levenstestament. 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

37. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen of er bepaalde 

gezondheidstoestanden zijn die voor u het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 
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We gaan nu over op een ander onderwerp. De vorige vragen gingen over 

gezondheidstoestanden die voor mensen het leven wel of niet de moeite waard 

zouden maken. De volgende vragen gaan over bepaalde medische behandelingen 

die mensen wel of niet zouden willen ondergaan als zij ernstig ziek of in de laatste 

levensfase zijn. Sommige mensen weten bijvoorbeeld dat zij wel kunstmatig 

beademd zouden willen worden. Andere mensen weten dat zij dat nooit zouden 

willen. Beantwoord de vragen over medische behandeling alstublieft zo eerlijk 

mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over dingen waar u mogelijk wel eens over heeft 
nagedacht. 

 

38. Heeft u wel eens nagedacht over de zorg die u zou willen als u ernstig ziek bent 

of aan het einde van uw leven? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

39. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te bespreken wat voor zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van 

uw leven? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

40. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

41. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 

bespreken wat voor zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van 

uw leven? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt. 
De volgende drie vragen gaan over het bespreken van uw medische zorg. 
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42. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken wat voor 

zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

43. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken wat voor zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

44. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken wat voor zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Beslissingen die u al genomen heeft. 
De volgende vragen gaan over de wensen en voorkeuren die u nu al heeft. Het kan 
zijn dat u voor sommige dingen wel een voorkeur heeft, maar er nog met niemand 
over heeft gesproken.  

 

45. Weet u wat voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het 
einde van uw leven? 

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat besloten?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

46. Bent u er klaar voor om te beslissen wat voor medische zorg u zou willen als u 

ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wat u kunt doen.  
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47. Heeft u met uw persoonlijk vertegenwoordiger besproken wat voor medische 
zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn persoonlijk vertegenwoordiger weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

48. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

wat voor medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw 

leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

49. Heeft u met uw dokter besproken wat voor medische zorg u zou willen als u 
ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn dokter weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

50. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken wat voor medische zorg u 

zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 
o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  
o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 
o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 
o Ik heb het al gedaan 
o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en vrienden 

die niet uw persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 
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51. Heeft u met andere familie en vrienden besproken wat voor medische zorg u 
zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn familie en vrienden weten wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Nee, ik wil mijn familie en vrienden niet betrekken bij mijn medische zorg 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

52. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken wat voor 

medische zorg u zou willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

53. Heeft u schriftelijk vastgelegd wat voor medische zorg u zou willen als u ernstig 
ziek bent of aan het einde van uw leven? Denk aan een wilsverklaring of 
levenstestament.  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

54. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen wat voor medische zorg u zou 

willen als u ernstig ziek bent of aan het einde van uw leven? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

3. Waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 
Nu gaan we bespreken waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen 
mag nemen wanneer u dit zelf niet kunt.  
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Wat u al weet. 
De volgende twee vragen gaan over zaken waarover uw persoonlijk 
vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

 

55. Weet u wat het betekent als uw persoonlijk vertegenwoordiger in de toekomst 

beslissingen mag nemen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

56. Weet u hoeveel ruimte u uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt geven om 

beslissingen te nemen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht. 
De volgende vragen gaan over zaken waarover uw persoonlijke vertegenwoordiger 

beslissingen mag nemen. 

 

57. Heeft u wel eens nagedacht over zaken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

58. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw persoonlijk vertegenwoordiger 

te bespreken waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

59. Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw dokter te bespreken waarover 

uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

60. Heeft u er wel eens over nagedacht om met andere familie en vrienden te 

bespreken waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 
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o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

 

Wat u zelf kunt. 
Deze vragen gaan over het bespreken van zaken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen. 

 

61. Denkt u dat u met uw persoonlijk vertegenwoordiger kunt bespreken waarover 

hij of zij beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

62. Denkt u dat u met uw dokter kunt bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 
o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

63. Denkt u dat u met andere familie en vrienden kunt bespreken waarover uw 
persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Beslissingen die u al genomen heeft. 
De volgende vragen gaan over de beslissingen die u al genomen heeft. Het kan zijn 

dat u over sommige dingen wel een beslissing genomen heeft, maar er nog met 

niemand over heeft gesproken. 

 

64. Weet u al waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger indien nodig beslissingen 
mag nemen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat besloten?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

65. Bent u er klaar voor om aan te geven waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 
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o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Wat u kunt doen.   

66. Heeft u met uw persoonlijk vertegenwoordiger besproken waarover hij of zij 
beslissingen mag nemen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn persoonlijk vertegenwoordiger weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

67. Bent u er klaar voor om met uw persoonlijk vertegenwoordiger te bespreken 

waarover hij of zij beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

68. Heeft u met uw dokter besproken waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger 
beslissingen mag nemen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn dokter weet wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

69. Bent u er klaar voor om met uw dokter te bespreken waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe  

o Ik denk er over om dit binnenkort een keer te doen 
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o Ik ga dit zeker doen zodra ik mijn dokter zie 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

Nu stellen we u een aantal vragen over het spreken met andere familie en vrienden 
die niet uw persoonlijk vertegenwoordiger zouden zijn. 

 

70. Heeft u al met andere familie en vrienden besproken waarover uw persoonlijk 
vertegenwoordiger beslissingen mag nemen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja, we hebben dat uitgebreid besproken 
o Ja, maar we hebben het er alleen kort over gehad 
o Nee, ik ga ervanuit dat mijn familie en vrienden weten wat ik wil 
o Nee, nog niet 
o Nee, ik wil mijn familie en vrienden niet betrekken bij mijn medische zorg 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

71. Bent u er klaar voor om met andere familie en vrienden te bespreken waarover 

uw persoonlijk vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 

72. Heeft u schriftelijk vastgelegd waarover uw persoonlijk vertegenwoordiger 
beslissingen mag nemen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

Wanneer heeft u dat gedaan?  

o Minder dan 6 maanden geleden 

o Meer dan 6 maanden geleden 

o Ik weet het niet 

 

73. Bent u er klaar voor om schriftelijk vast te leggen waarover uw persoonlijk 

vertegenwoordiger beslissingen mag nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 



 

55 
 

o Ik weet het niet 

4. Vragen stellen aan uw dokter.  

Wat u al weet.  

74. Weet u wat voor vragen u aan uw dokter kunt stellen om uw wensen en 

voorkeuren wat betreft medische behandeling te kunnen bepalen? 

Wat u al weet. 
(Subschaal: Kennis) 
 

o Ik weet dit niet 

o Ik weet dit een beetje 

o Ik weet dit zeker 

o Ik twijfel 

Waar u al over heeft nagedacht.  

75. Heeft u wel eens nagedacht over wat u aan uw dokter wilt vragen om goede 

medische beslissingen te kunnen nemen? 

Waar u al over 

heeft nagedacht. 

(Subschaal: 

Overweging) 

 

o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel eens over nagedacht 

o Ik heb hier vaak over nagedacht 

o Ik weet het niet 

Wat u zelf kunt.  

76. Denkt u dat u de goede vragen aan uw dokter kunt stellen om een goede 
medische beslissing te kunnen nemen? 

Wat u zelf kunt. 

(Subschaal: Eigen-

effectiviteit) 

 

o Ik denk dat ik dit niet kan 

o Ik denk dat ik dit kan 

o Ik denk dat ik dit heel goed kan  

o Ik weet het niet 

Beslissingen die u al genomen heeft/Wat u kunt doen.  

77. Heeft u wel eens aan uw dokter gevraagd wat de nadelen zijn van een 
behandeling?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

78. Heeft u wel eens aan uw dokter gevraagd wat de voordelen zijn van een 
behandeling?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

79. Heeft u uw dokter wel eens naar andere mogelijkheden gevraagd dan de 
voorgestelde behandeling?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 
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80. Heeft u wel eens aan uw dokter gevraagd wat uw kwaliteit van leven zou zijn na 
een behandeling?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

81. Heeft u wel eens aan uw dokter gevraagd om informatie te herhalen als u het 
de eerste keer niet had begrepen?  

Wat u kunt doen.  

(Subschaal: Actie) 

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet 

 

82. Bent u er klaar voor om vragen aan uw dokter te stellen om een goede 

medische beslissing te kunnen nemen? 

Waar u al klaar voor 

bent.  

(Subschaal: 

bereidheid) 
o Ik heb hier nooit over nagedacht 

o Ik heb hier wel over nagedacht, maar ik ben er nog niet aan toe 

o Ik denk dit binnen de komende 6 maanden te doen 

o Ik ga dit zeker in de komende maand doen 

o Ik heb het al gedaan 

o Ik weet het niet 
 

 

 

 


