Bijlage 3 werkblad
Enquête

Het Landelijk Platform GGz roept ouders op om mee te doen
aan de meldactie PGB of andere AWBZ-zorg
Heeft u een thuiswonend kind met psychiatrische problematiek en krijgt u hulp uit
de AWBZ in de vorm van een Persoonsgebonden Budget? Of krijgt uw kind hulp
die rechtstreeks aan de zorgverlener betaald wordt uit de AWBZ (zorg in natura)?
Dan heeft u te maken met indicatie criteria voor AWBZ zorg volgens nieuwe
richtlijnen van 1 januari 2009 en zijn wij benieuwd naar uw ervaringen.

Waarom deze enquête?
De ervaringen van ouders/verzorgers zijn voor het Landelijk Platform GGz belangrijk
om zicht te krijgen op de gevolgen van de AWBZ-bezuinigingen. De uitkomsten van
de enquête gaan we gebruiken om in juni 2010 de verantwoordelijke bewindslieden en
de Tweede Kamer te informeren over de gevolgen van deze bezuinigingen voor kinderen
met psychiatrische problematiek en over de ervaringen van ouders/verzorgers bij het
zoeken naar hulp bij andere instanties. We geven daarbij aan wat er anders of beter kan.
Met het oog op de aanstaande verkiezingen, zullen we deze resultaten ook gebruiken om
verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden.

Heeft u al eerder gereageerd?
Misschien heeft u al eerder een vragenlijst ingevuld voor de meldactie AWBZ. Ook dan
vragen wij u te reageren. Het is belangrijk om vast te stellen of de ervaringen van ouders
veranderd zijn. Verder gaan we nu dieper in op de manier waarop u uw hulpbehoefte
buiten de AWBZ probeert in te vullen.

Het invullen van de enquête
Deze enquête is online van 1 april tot 10 mei 2010. Het invullen van de online vragenlijst
duurt ongeveer 10-15 minuten, afhankelijk van hoeveel vrije tekst u invult. Uw gegevens
worden anoniem verwerkt. Als u tussentijds annuleert, wordt uw respons niet opgeslagen.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragen, kunt u contact opnemen met de Advies
en Informatielijn van Balans (030-2255050) of “Meld je Zorg” (0900-0401208)

De resultaten
Eind juni 2010 zullen de resultaten van deze enquête op de website van het Landelijk
Platform GGz en de deelnemende lidorganisaties worden gepubliceerd.
De LPGGz Jeugdmonitor is onderdeel van de landelijke monitor AWBZ van de gezamenlijke clientenorganisaties NPCF, CG-raad, LOC, CSO,
Landelijk Platform GGZ, Per Saldo en Platform VG. Zorgbelang en Mezzo, Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Het Landelijk Platform GGz houdt een eigen enquête gericht op de jeugd met ggz problematiek omdat deze kinderen vaak op een specifieke
manier gebruik maken van de AWBZ. De Jeugdmonitor AWBZ is een onderdeel van de landelijke monitor AWBZ. Kijk voor meer informatie
over de landelijk monitor AWBZ op www.cg-raad.nl.
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1. Hoe oud is uw kind met psychiatrische problematiek?
Jonger dan 6 jaar
6 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
19 t/m 21 jaar
2. Welke problematiek heeft uw kind? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
AD(H)D
ODD, CD
Klassiek autisme
PDD-NOS
Syndroom van Asperger
MCDD
DCD
Schizofrenie, psychoses
Stemmingsstoornissen (bijv. bipolaire stoornis, depressie)
Angststoornis (bijv. angsten, fobieen, dwang)
Persoonlijkheidsstoornis (bijv. borderline, antisociaal, theatraal, narcisme)
NLD
Leerstoornis (bijv. dyslexie of dyscalculie)
Eetstoornis (bijv. anorexia, boulimia)
Verslaving (bijv. alcohol, drugs, gokken)
Verstandelijke beperking
Lichamelijke beperking
Anders, namelijk: ………….

3. Wat voor soort onderwijs volgt uw kind?
Regulier onderwijs (basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, etc.)
Regulier onderwijs met LGF (rugzakje)
SBO (speciaal basisonderwijs) of LWOO (leerwegondersteunend onderwijs)
Speciaal Onderwijs (SO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Mijn kind gaat naar de dagopvang of heeft andere dagbesteding buitenshuis
Mijn kind werkt
Mijn kind is thuis
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4. Krijgt uw kind behandeling met medicijnen voor zijn/haar problematiek?
Nee
Ja
5. Ontvangt u voor uw kind een TOG (Tegemoetkoming Ouders van Gehandicapte thuiswonende
kinderen)?
Ik ben niet bekend met de TOG
Nee
Aanvraag loopt
Ja
6. De criteria om voor een TOG in aanmerking te komen zijn op 1 april 2010 veranderd.
Wist u dit?
Ja
Nee (zie meer informatie op www.balansdigitaal.nl onder “regelingen/voorzieningen”)
7. Denkt u volgens de nieuwe regels in aanmerking te komen voor een TOG?
Ja
Nee
Weet ik niet. Toelichting: …………….
8. Bij welke instantie heeft u de (her)indicatie voor AWBZ zorg (PGB of zorg in natura)
aangevraagd?
CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg)
BJZ (Bureau Jeugdzorg)
9. Bent u tevreden over de afhandeling van de laatste (her)indicatie?
Ja
Een beetje
Nee
Toelichting : …………………..
10. Weet u dat u een bezwaarschrift kunt indienen als u het niet eens bent met het
indicatiebesluit?
Ja
Nee
Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Toelichting: …………….
11. Weet u waar u terecht kunt met een eventuele klacht over de afhandeling van de indicatie
(dus niet een bezwaarschrift tegen het indicatiebesluit, maar een klacht over het proces)?
Ja
Nee
Ik heb een klacht ingediend. Toelichting: ………………..

Het volgende gedeelte van de vragenlijst gaat over het (her)indicatiebesluit en de AWBZ-zorg die u krijgt
vanuit uw lopende indicatie of die u wilt krijgen als u nog geen indicatiebesluit heeft.
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Indien u nog geen indicatiebesluit ontvangen heeft voor uw laatst ingediende aanvraag en het betreft een
herindicatie, verzoeken wij u om de vragen te beantwoorden voor uw lopende indicatie voor AWBZ-zorg
(PGB of zorg in natura).
12. Hoeveel maanden heeft de beoordeling van de (her)indicatie door Bureau Jeugdzorg of het
CIZ geduurd? (Aantal maanden tussen indienen aanvraag en afgifte indicatie, voor het meest
recente indicatiebesluit dat u heeft)
Minder dan 1 maand
1 tot 2 maanden
3 tot 4 maanden
5 tot 6 maanden
Langer dan 6 maanden
Weet ik niet, want dit is mijn eerste indicatie aanvraag en mijn aanvraag loopt nog.
13. Welke AWBZ-zorg krijgt u of wilt u krijgen voor uw kind? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
Begeleiding
Tijdelijk verblijf
Verpleging
Persoonlijke verzorging
Behandeling
Weet ik niet
14. Welke vorm AWBZ-zorg krijgt u of wilt u krijgen voor uw kind? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
PGB
Zorg in natura (u krijgt dus geen rekening)
Weet ik niet
15. Is er na het laatste (her)indicatiebesluit, voor u en uw kind iets veranderd met betrekking tot
de toegekende AWBZ-zorg (PGB of zorg in natura) ten opzichte van de vorige indicatiebesluit?
Niet van toepassing, want ik heb voor het eerst AWBZ-zorg aangevraagd
Mijn toegekende AWBZ-zorg blijft gelijk of bijna gelijk
Ik krijg nu minder AWBZ-zorg
Ik krijg meer AWBZ-zorg
Ik krijg geen AWBZ-zorg meer
Weet ik niet
16. Welke soorten hulp vanuit de AWBZ (PGB of zorg in natura) krijgt u of wilt u krijgen?
(Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Begeleiding voor uzelf of uw gezin (bijv. ouderbegeleiding, ouder-/opvoedcursus,
mediatietherapie, gezinsbegeleiding, videohometraining, etc.)
Therapie voor uw kind (bijv. gedragstherapie, training sociale vaardigheden, neurofeedback, etc.
in groep of individueel)
Begeleiding bij activiteiten buiten school (bijv. bij activiteiten thuis, bij het leren fietsen, sporten,
reizen met openbaar vervoer, leren zwemmen, jobcoach, etc.)
Begeleiding bij activiteiten op school (bijv. tijdens de les, bij overblijven, gym, knutselen, speciale
activiteiten, etc.)
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Verpleegkundige zorg of persoonlijke verzorging voor uw kind op school
Huiswerkbegeleiding (hulp bij organiseren en structureren van huiswerk)
Logeeropvang
Dagopvang/begeleiding bij dagactiviteiten (bijv. zorgboerderij, etc.)
Opvang thuis (bijv. betaalde oppas, noodzakelijk door de problematiek van uw kind)
Verpleegkundige zorg voor uw kind thuis
Persoonlijke verzorging voor uw kind thuis
Anders, namelijk: ……………..
17. Kunt u met de toegekende AWBZ-zorg uw hulpvraag opvangen?
Weet ik (nog) niet
Nee, helemaal niet of nauwelijks
Ja, gedeeltelijk
Ja, bijna helemaal
Ja, helemaal, omdat ik ook andere hulpbronnen heb
Ja, helemaal, de toegekende AWBZ-zorg dekt mijn hele hulpbehoefte
18. Welke soorten hulp, die u of uw kind nodig heeft, komt u tekort omdat u geen of onvoldoende
AWBZ-zorg (PGB of zorg in natura) krijgt? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Begeleiding voor uzelf of uw gezin (bijv. ouderbegeleiding, ouder-/opvoedcursus,
mediatietherapie, gezinsbegeleiding, videohometraining, etc.)
Therapie voor uw kind (bijv. gedragstherapie, training sociale vaardigheden, neurofeedback, etc.
in groep of individueel)
Begeleiding bij activiteiten buiten school (bijv. bij activiteiten thuis, bij het leren fietsen, sporten,
reizen met openbaar vervoer, leren zwemmen, jobcoach, etc.)
Begeleiding bij activiteiten op school (bijv. tijdens de les, bij overblijven, gym, knutselen, speciale
activiteiten, etc.)
Verpleegkundige zorg of persoonlijke verzorging voor uw kind op school
Huiswerkbegeleiding (hulp bij organiseren en structureren van huiswerk)
Logeeropvang
Dagopvang/begeleiding bij dagactiviteiten (bijv. zorgboerderij, etc.)
Opvang thuis (bijv. betaalde oppas, noodzakelijk door de problematiek van uw kind)
Verpleegkundige zorg voor uw kind thuis
Persoonlijke verzorging voor uw kind thuis
Anders, namelijk: ……………..

19. Welke oplossing zoekt u als u geen of onvoldoende AWBZ-zorg (PGB of zorg in natura) krijgt
om uw hulpvraag op te vangen? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Ik weet het (nog) niet
Ik zoek hulp bij andere instanties
Ik heb hulp bij andere instanties gevonden (of heb aanvraag lopen)
Ik ken geen andere instanties die mij kunnen helpen
Ik krijg onbetaalde hulp van familie/buren/vrienden/kennissen
Ik huur zelf hulp in (uit eigen middelen betaald)
Ik doe noodgedwongen veel begeleiding zelf die ik liever zou willen uitbesteden
Ik kan het niet opvangen
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Ik heb een andere oplossing gevonden, namelijk: ………………...
Dit gedeelte van de enquête gaat over uw ervaringen met instanties die niet betaald worden
uit de AWBZ.
Ook als u GEEN hulp heeft gezocht bij andere instanties, willen we graag weten wat hiervan de
reden is.
Dit helpt ons om te begrijpen hoe u in de toekomst beter geholpen zou kunnen worden, zodat we
beleidsmakers en politiek hierover kunnen informeren.
Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen te beantwoorden en ook zoveel mogelijk een toelichting te
geven als u ervaringen heeft met de desbetreffende instantie, maar antwoorden
is niet verplicht.
Ja, ik wil deze niet-verplichte vragen beantwoorden
Nee, ik wil geen vragen over andere instanties beantwoorden en wil meteen naar het laatste deel
van deze vragenlijst
20. Heeft u hulp gezocht bij de Gemeente (Wmo, Centrum voor Jeugd en Gezin,
Welzijnsorganisatie, etc.)?
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door de
gemeente
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door onze gemeente
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets opgeleverd
Ja, de gemeente heeft een passend hulpaanbod, en de aanvraag loopt
Ja, de gemeente heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, de gemeente biedt geschikte hulp, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van de gemeente, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Hoe zou de gemeente u kunnen helpen? ……..……
Wat zijn uw ervaringen bij de gemeente? Voelt u zich goed geholpen? ………….
21. Heeft u hulp gezocht bij uw zorgverzekeraar?
Nee, ik daar heb ik niet aan gedacht
Nee, ik weet niet welke hulp mijn zorgverzekeraar vergoed
Nee, want de hulp mijn kind of mijn gezin nodig hebben wordt niet vergoed door de
zorgverzekeraar
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet vergoed door onze zorgverzekeraar
Ja, de zorgverzekering vergoed geschikte hulp, maar ik sta op wachtlijst
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Ja, ik krijg hulp die vergoed wordt door de zorgverzekering, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen bij uw zorgverzekeraar? Voelt u zich goed geholpen? ………….
22. Heeft u hulp gezocht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ)? Het gaat hier om het zoeken naar hulp,
niet om het aanvragen van een AWBZ indicatie.
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door
BJZ
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door BJZ
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets opgeleverd
Ja, BJZ heeft een passend hulpaanbod en de aanvraag loopt
Ja, BJZ heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, BJZ heeft een passend hulpaanbod, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van BJZ, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen bij Bureau Jeugdzorg? Voelt u zich goed geholpen? ………….
23. Heeft u hulp gezocht bij MEE?
Nee, MEE ken ik niet
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door
MEE
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door MEE
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar ik sta op de wachtlijst
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets opgeleverd
Ja, MEE heeft een passend hulpaanbod en de aanvraag loopt
Ja, MEE heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, MEE heeft een passend hulpaanbod, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van MEE, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
24. Heeft u hulp gezocht bij een ggz steunpunt?
Nee, ggz steunpunten ken ik niet
Nee, want ik denk niet dat een ggz steunpunt mij kan helpen
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
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Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar ik sta op wachtlijst
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets opgeleverd
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen met het steunpunt ggz? Voelt u zich goed geholpen? ………….
25. Heeft u hulp gezocht bij de ggz (ggz-instellingen, orthopedagogen, psychologen,
kinderpsychiater, etc.)?
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door de
ggz
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door de ggz
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en ik ben doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets opgeleverd
Ja, de ggz heeft een passend hulpaanbod, en de aanvraag loopt
Ja, de ggz heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, de ggz heeft een passend hulpaanbod, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van de ggz, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen met de ggz? Voelt u zich goed geholpen? ………….
26. Heeft u hulp gezocht bij een organisatie voor vrijwilligerszorg (vrijwilligersorganisaties,
mantelzorg, etc.)
Nee, zo’n organisatie ken ik niet
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door
vrijwilligersorganisaties
Nee, want ik denk dat ik op een wachtlijst kom
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door vrijwilligersorganisatie
Ja, de vrijwilligersorganisatie heeft een passend hulpaanbod, en de aanvraag loopt
Ja, de vrijwilligersorganisatie heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, de vrijwilligersorganisatie heeft een passend hulpaanbod, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van een vrijwilligersorganisatie, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen met vrijwilligersorganisaties? Voelt u zich goed geholpen? ………….
27. Heeft u hulp gezocht bij de school van uw kind?
Mijn kind gaat niet naar school
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
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Nee, want ik denk niet dat de hulp die mijn kind of mijn gezin nodig heeft wordt geboden door
school
Nee, om een andere reden, namelijk: ……………………
Ja, maar de hulp die ik zoek wordt niet geboden door school
Ja, en de school heeft mij doorverwezen naar een andere instantie die geschikte hulp biedt
Ja, en de school heeft mij doorverwezen naar een andere instantie, maar dit heeft niets
opgeleverd
Ja, de school heeft een passend hulpaanbod, en de aanvraag loopt
Ja, de school heeft een passend hulpaanbod, maar mijn aanvraag is afgewezen
Ja, de school heeft een passend hulpaanbod, maar ik sta op wachtlijst
Ja, ik krijg hulp van de school, namelijk: ……………….
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen met de school? Voelt u zich goed geholpen? ………….
28. Heeft u hulp gezocht bij uw huisarts?
Nee, daar heb ik niet aan gedacht
Nee, ik ben niet naar de huisarts gegaan, want die biedt zelf geen hulp
Nee, om een andere reden, namelijk: …………
Ja, de huisarts heeft mij doorverwezen naar geschikte hulp
Ja, de huisarts heeft mij doorverwezen, maar dit heeft niets opgeleverd
Ja, maar de huisarts wist niet wat te adviseren
Anders, namelijk: ………………
Wat zijn uw ervaringen bij de huisarts? Voelt u zich goed geholpen? ……………
29. Heeft u ergens anders hulp gezocht en/of gevonden? Welke hulp en wat zijn uw ervaringen
hiermee? ………………..
30. De overheid wil dat mensen die hulp nodig hebben, waar mogelijk een beroep doen op
familie, vrienden, kennissen, buren, etc. Het gaat hier om onbetaalde hulp. Lukt u dat?
Ik kan een beroep doen op familie/vrienden/kennissen, dus we redden het wel
Ik kan een beroep doen op familie/vrienden/kennissen, maar die dreigen overbelast te raken
Ik kan soms een beroep doen op familie/vrienden/kennissen en dat is voldoende
Ik kan soms een beroep doen op familie/vrienden/kennissen, maar dat is onvoldoende
Ik kan geen beroep doen op familie/vrienden/kennissen
Ik heb nauwelijks familie/vrienden/kennissen
Ik wil geen beroep doen op familie/vrienden/kennissen
De meest vrienden/kennissen weten niet van onze problemen
Anders, namelijk: ………………………..
31. Is de hulp die u krijgt vanuit de AWBZ, aangevuld met hulp van andere instanties en
familie/vrienden/kennisen, voldoende om uw hulpbehoefte te vervullen?
Weet ik niet, want ik heb nog geen eerste indicatiebesluit ontvangen
Nee, helemaal niet of nauwelijks
Ja, gedeeltelijk
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Ja, bijna helemaal
Ja, helemaal
32. Wat zijn de gevolgen van een tekort aan hulp voor uw kind? Het gaat hier niet om de situatie
van uw kind als u wel de juiste hulp had gekregen, maar echt om de gevolgen van het
ontbreken van geschikte hulp. (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Ik weet (nog) niet wat de gevolgen zullen zijn voor mijn kind
Mijn kind merkt er niets van, we vangen het wel op
Mijn kind zal minder goed leren om zichzelf te redden
Mijn kind raakt sociaal meer geïsoleerd (bijvoorbeeld niet meer naar sportclub kunnen, minder
contact met leeftijdgenoten, meer thuis of op eigen kamer)
De problemen van mijn kind nemen (weer) toe
Mijn kind mist de kans om zich optimaal te ontwikkelen
Mijn kind haalt slechtere resultaten op school
Mijn kind moet noodgedwongen naar een speciale onderwijsvorm
Mijn kind kan niet (meer) naar school
Ik ben bang dat mijn kind niet thuis kan blijven wonen
Mijn kind kan niet thuis blijven wonen
Anders, namelijk:…………………

33. Wat zijn de gevolgen van een tekort aan hulp voor uzelf en uw gezin? Het gaat hier niet om
aanpassingen die u ook gedaan zou hebben als u wel de juiste hulp had gekregen, maar
echt om de gevolgen van het ontbreken van geschikte hulp. (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
Ik weet (nog) niet goed wat de gevolgen zijn voor mijn gezin en mijzelf
Ik kan als ouder zelf wat meer zorg voor mijn rekening nemen, zonder dat ik daardoor in de
problemen kom
Mijn andere kinderen komen aandacht tekort en lijden hieronder
Mijn andere kinderen komen in de problemen omdat ik te weinig tijd voor ze heb
Ons gezin dreigt in een sociaal isolement te raken
Onze financiële situatie is aanzienlijk verslechterd
We dreigen overbelast te raken als gezin
We zijn overbelast als gezin
Ik of mijn partner hebben gezondheidsproblemen (fysiek en/sof geestelijk)
Ik of mijn partner gaat noodgedwongen stoppen (of is al gestopt) met werken
Ik of mijn partner gaat noodgedwongen minder werken (of is al minder gaan werken)
Ik of mijn partner accepteren een lagere functie dan bij onze capaciteiten past
Mijn partner en ik hebben hierdoor relatieproblemen
Mijn partner en ik zijn hierdoor uit elkaar gegaan
Anders, namelijk: ………………
34. Heeft u nog aanvullende opmerkingen?
…………………..
35. Vond u de vragenlijst op uw situatie van toepassing?
Ja, helemaal of bijna helemaal
Ja, redelijk
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Nee, helemaal niet of nauwelijks
Toelichting: ………………
36. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van enquêtes en onderzoeken van het
Landelijk Platform GGz? Zo ja, vul alstublieft uw email adres in.
e-mailadres: …………….
37. In welke gemeente woont u?
38. In welke provincie woont u?
39. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Uw antwoorden zijn succesvol verzonden. Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. De resultaten
worden eind juni 2010 op onze website gepubliceerd.
Wilt u de enquête voor een volgend kind invoeren? Klik dan hier

