Deel A: Filtervragen
Deze vragenlijst is bedoeld voor roze 65+ volwassenen die regelmatig zorg
nodig hebben. Met behulp van de vragen uit dit deel wordt allereerst vastgesteld
of de vragenlijst van toepassing is op uw situatie.

1.

2.

Hoe oud bent u? 			

jaar

u

als u 65 jaar of ouder bent, kunt u verder met vraag 2

u

bent u jonger dan 65 jaar, dan is de vragenlijst niet voor u bedoeld.
Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst doorstuurt aan roze
volwassenen van 65 jaar of ouder

Van welke zorgverleners ontvangt u minstens één keer per week zorg?
meerdere antwoorden mogelijk
huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider

begeleider dagbesteding
ondersteuner dementie
psycholoog
psychiater
fysiotherapeut
tandarts
behandelaar in het ziekenhuis
anders, nl...

u

als u één of meer zorgverleners heeft aangekruist, kunt u verder met vraag 4

u

als u niets heeft aangekruist, kunt u verder met vraag 3
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3.

Van welke zorgverleners ontvangt u minstens één keer per maand zorg?
meerdere antwoorden mogelijk
huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider

begeleider dagbesteding
ondersteuner dementie
psycholoog
psychiater
fysiotherapeut
tandarts
behandelaar in het ziekenhuis
anders, nl...

u

als u één of meer zorgverleners heeft aangekruist, kunt u verder met vraag 4

u

als u niets heeft aangekruist, dan is deze vragenlijst niet van toepassing op uw
situatie. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst doorstuurt aan roze 65+’ers
met een grotere zorgbehoefte
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Deel B: Ontvangen zorg- en dienstverlening
In dit deel vragen we naar u ervaringen met zorgverleners en uw voorkeuren
op het gebied van homo- of transvriendelijke zorg.

4.

Wie van uw zorgverleners weten volgens u dat u lesbisch, homo, biseksueel
of transgender bent? meerdere antwoorden mogelijk
huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider

5.

begeleider dagbesteding
ondersteuner dementie
psycholoog
psychiater
fysiotherapeut
tandarts
behandelaar in het ziekenhuis
anders, nl...

u

als u één of meerdere zorgverleners heeft aangekruist, kunt u verder met vraag 5

u

als u niets heeft aangekruist, kunt u verder met vraag 7

Met wie wordt het contact hierdoor negatief beïnvloed?
meerdere antwoorden mogelijk
huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider
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6.

Met wie wordt het contact hierdoor positief beïnvloed?
meerdere antwoorden mogelijk
huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider

begeleider dagbesteding
ondersteuner dementie
psycholoog
psychiater
fysiotherapeut
tandarts
behandelaar in het ziekenhuis
anders, nl...

7.

Denkt u dat het nuttig kan zijn om uw homoseksualiteit of
transseksualiteit aan zorgverleners kenbaar te maken?
Zo ja, wat zijn volgens u de voordelen?

ja
nee

8.

Heeft u weleens te maken gehad met discriminatie door of
vooroordelen van zorgverleners? Zo ja, dan kunt u hieronder
aangeven om welke vorm van discriminatie het ging.
meerdere antwoorden mogelijk

ja
nee

leeftijd
geslacht
huidskleur
homoseksualiteit

Vragenlijst Zorg voor roze 65+’ers | 2018

transseksualiteit
sociale status
anders, nl...

5

9.

Vindt u de vragen die u krijgt van zorgverleners onvoldoende van toepassing op uw roze achtergrond?
voorbeeld: u vertelt de ouderenadviseur dat u gescheiden
bent omdat u homo bent, maar die gaat daar in de rest
van het gesprek niet op in

ja
nee

10. Als zorgverleners vaker neutrale woorden zouden gebruiken, zou u uw homoseksualiteit of transseksualiteit dan
sneller bekend maken?
voorbeeld: de wijkverpleegkundige vraagt of u uw partner
heeft verloren, in plaats van uw vrouw of man

ja
nee
geen mening

11. Heeft u een voorkeur voor zorgverleners die expliciet zorg
of ondersteuning voor roze 65+’ers aanbieden?

ja
nee
geen mening

12. Heeft u behoefte aan enige vorm van zorg of
ondersteuning die u op dit moment niet krijgt?
Zo ja, om welke zorg of ondersteuning gaat het?

ja
nee

13. Heeft u behoefte aan enige vorm van zorg of
ondersteuning die u op dit moment niet vraagt?
Zo ja, om welke zorg of ondersteuning gaat het?

ja
nee

Zo ja, stelt u het op prijs dat deze zorg of ondersteuning
wordt aangeboden door homo- en transvriendelijke
zorgaanbieders?
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14. Wat betekent homo- of transvriendelijke zorg voor u?
U kunt dat hier voor elke zorgverlener aangeven,
ook voor vormen van zorg die u op dit moment niet ontvangt.
graag per zorgverlener één antwoord invullen
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huisarts
verpleeghuisarts
verpleging en verzorging aan huis
huishoudelijke hulp
maaltijdservice
vervoer
verpleeghuiszorg
ouderenadviseur
persoonlijk begeleider
begeleider dagbesteding
ondersteuner dementie
psycholoog
psychiater
fysiotherapeut
tandarts
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15. Stelt u het op prijs om bij uw huisarts materiaal te zien liggen dat bedoeld is voor roze volwassenen, zoals tijdschriften,
informatiebrochures, afbeeldingen en kunst?

ja
nee
geen mening

16. Hoe tevreden bent u met uw huisarts of verpleeghuisarts?
zeer tevreden

tevreden

neutraal

ontevreden

zeer ontevreden

17. Hoe tevreden bent u in het algemeen met uw medische en
persoonlijke zorgverleners?
zeer tevreden

tevreden
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Deel C: Activiteiten en sociale contacten
In dit deel wordt gevraagd naar uw roze contacten,
en naar uw sociale contacten in het algemeen.
18. Bezoekt u weleens een roze activiteit of evenement? Dit
mogen ook eigen initiatieven zijn die u met vrienden heeft
opgezet, zoals bijvoorbeeld een kaartclubje.

ja
nee

Zo ja, welke?

Zo nee, is dat omdat u:
geen vervoer heeft
liever niet voor uw homoseksualiteit of transseksualiteit uit komt
bang bent voor vooroordelen over uw leeftijd van jongere generaties
te weinig roze leeftijdsgenoten tegenkomt
niet bekend bent met roze activiteiten of evenementen
anders, nl
19. Bent u lid van één of meerdere roze organisaties
of clubs in uw stad of omgeving?

ja
nee

Zo ja, welke?

Zo nee, is dat omdat u:
geen vervoer heeft
liever niet voor uw homoseksualiteit of transseksualiteit uit komt
bang bent voor vooroordelen over uw leeftijd van jongere generaties
te weinig roze leeftijdsgenoten tegenkomt
niet bekend bent met roze organisaties in uw stad of omgeving
anders, nl
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20. Bezoekt u weleens activiteiten voor 65+’ers bij u in de
wijk of het dorp?
dus niet speciaal voor roze 65+’ers

ja
nee
ja
nee

Zo ja, heeft u het dan over uw homoseksualiteit of
transseksualiteit als het ter sprake komt?

ja
nee
geen mening

Zo nee, zou u dergelijke activiteiten bezoeken als wordt
aangegeven dat roze 65+’ers welkom zijn?

21. Zijn er activiteiten die u mist in het aanbod?

ja
nee

Zo ja, welke?
u kunt activiteiten benoemen voor roze 65+’ers of
voor 65+’ers in het algemeen

22. Vindt u dat u voldoende contact hebt met:
ja

dat wisselt

nee

niet van
toepassing

uw kinderen
andere familieleden
vrienden
buren, buurt- of medebewoners
kennissen

23. Met wie gaat u voornamelijk om?
roze contacten
niet-roze contacten
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24. Bent u het contact met één of meerdere familieleden
verloren vanwege uw homoseksualiteit of transseksualiteit?

ja
nee
ik geef liever
geen antwoord

25. Heeft u weleens te maken gehad met discriminatie door
of vooroordelen van buren of medebewoners?

ja
nee

Deel D: Informele zorg
In dit deel wordt gevraagd naar de informele zorg, hulp en steun die u ontvangt
en zelf geeft. Voorbeelden zijn boodschappen doen, bijhouden van de tuin, hulp bij
het huishouden, koken, en hulp bij de administratie.
26. Ontvangt u enige vorm van informele zorg van familie?

ja
nee

Zo ja, van wie?
meerdere antwoorden mogelijk
partner
ex-partner
dochter
zoon
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27. Ontvangt u enige vorm van informele zorg van vrienden?

ja
nee

Zo ja, van wie?
meerdere antwoorden mogelijk
roze 65+’er(s)
roze vriend(en) of vriendin(nen) jonger dan 65 jaar
niet-roze 65+’er(s)
niet-roze vriend(en) of vriendin(nen) jonger dan 65 jaar
anders, nl...

28. Ontvangt u enige vorm van informele zorg van
buren of medebewoners?

ja
nee

29. Geeft u zelf enige vorm van informele zorg aan iemand anders
of aan anderen?

ja
nee

Zo ja, van wie?
meerdere antwoorden mogelijk
familie
roze vriend(en) of vriendin(nen)
buurt- of medebewoner(s)
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Deel E: Openheid
Dit deel van de vragenlijst bevat een aantal stellingen over de mate van openheid
over uw homoseksualiteit of transseksualiteit naar anderen toe.

30. Het voelt ongemakkelijk om met familie te praten over
homoseksualiteit of transseksualiteit in algemene zin.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

31. Ik probeer mijn homoseksualiteit of transseksualiteit voor
mijn familie te verbergen.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

32. Mijn heteroseksuele vrienden weten dat ik lesbisch, homo, biseksueel of transgender ben.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

33. Ik maak er een punt van dat iedereen die ik ken, weet dat ik
lesbisch, homo, biseksueel of transgender ben.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

34. Ik probeer mijn homoseksualiteit of transseksualiteit voor
buurt- of medebewoners te verbergen.
nooit

zelden
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35. Als iemand die ik niet ken, maar die ik niet als bedreigend ervaar,
mij vraagt of ik lesbisch, homo, biseksueel of transgender ben,
dan zou ik waarschijnlijk ‘ja’ antwoorden.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

36. Ik probeer mijn homoseksualiteit of transseksualiteit voor
bekenden te verbergen.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

37. Als een bekende mij rechtstreeks vraagt of ik lesbisch, homo,
biseksueel of transgender ben, dan voel ik mij soms zenuwachtig
of in verlegenheid gebracht.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

38. Het voelt ongemakkelijk om met buurt- of medebewoners te
praten over homoseksualiteit of transseksualiteit in algemene zin.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

39. Ik voel mij genoeg op mijn gemak om met heteroseksuele
vrienden te praten over homoseksualiteit of transseksualiteit
in algemene zin.
nooit

zelden
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40. Over het algemeen ben ik tevreden met mijzelf.
zeer mee eens

eens

oneens

zeer mee oneens

41. Er zijn momenten dat ik denk dat ik niks waard ben.
zeer mee eens

eens

oneens

zeer mee oneens

Deel F: Persoonlijke situatie
In dit laatste deel worden vragen gesteld over uw persoonlijke woon- en leefsituatie

42. Wat is uw postcode?

43. Hoe woont u?
in een woning die niet speciaal bestemd is
voor senioren
u ga door met vraag 44
in een woongemeenschap (bijvoorbeeld centraal
wonen, meergeneratiewonen, collectieve zelfbouw)
u ga door met vraag 44

Met wie woont u?
alleen
met partner
alleen, partner woont elders
met inwonende familie
met anderen, nl…

in een woning die bestemd is voor senioren (bijvoorbeeld beschut wonen, serviceflat, woonzorgcentrum)
u ga door met vraag 46
in een verpleeghuis of centrum voor intensieve zorg
u ga door met vraag 46
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44. Is uw woning voor u geschikt om oud in te worden?

ja
nee, er zijn (meer)
aanpassingen nodig
nee, er zal een
verhuizing nodig zijn

45. Stelt u een verhuizing naar een woonzorgcentrum of
seniorenappartement uit?

ja
nee

Zo ja, is dat omdat u:
meerdere antwoorden mogelijk
zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving wilt blijven wonen
bang bent uw privacy te verliezen
bang bent voor discriminatie door of vooroordelen van medebewoners
bang bent voor discriminatie door of vooroordelen van zorgverleners
u

ga door met vraag 47

46. Heeft de locatie waar u woont een Roze Loper?

ja
nee
weet ik niet

47. Hoe lang woont u hier al?

korter dan een jaar
1-5 jaar
5-10 jaar
langer dan 10 jaar

48. Bestaat uw (gezamenlijk) inkomen alleen uit AOW?

ja
nee
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50. Heeft u het afgelopen jaar moeite gehad om uw eigen
bijdrage voor zorg te betalen?

ja
nee

51. In welk land bent u geboren?

Nederland
ander land, nl...

52. Wat is uw geboortegeslacht?

man
vrouw

53. Voelt u zich voornamelijk:
vrouw
man
niet exclusief mannelijk of vrouwelijk
noch man noch vrouw

anders, nl...
ik geef liever geen antwoord

54. Voelt u zich voornamelijk:
lesbisch
homo
biseksueel

anders, nl...
ik geef liever geen antwoord

54. Tot wie voelt u zich voornamelijk aangetrokken?
vrouwen
mannen
vrouwen èn mannen
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56. Als u een rapportcijfer zou moeten geven voor uw lichamelijke
fitheid, waarbij een 1 staat voor zeer ontevreden, en een 10 staat
voor zeer tevreden, wat zou dit cijfer dan zijn?
1

2

3

4

5

6

7

8

zeer ontevreden

9

10

zeer tevreden

57. Als u een rapportcijfer zou moeten geven voor uw algemene welbevinden, waarbij een 1 staat voor zeer ontevreden, en een 10
staat voor zeer tevreden, wat zou dit cijfer dan zijn?
1

2

3

4

5

6

7

8

zeer ontevreden

58. Staat u open voor een vervolggesprek?

9

10

zeer tevreden

ja
nee

Zo ja, dan kunt u hier uw naam, telefoonnummer en/of
e-mailadres invullen. Deze gegevens worden niet gebruikt bij het
verwerken van deze vragenlijst, en niet verspreid aan derden.

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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