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Beste diëtist of mondhygiënist, 

 

Leuk dat je wilt deelnemen aan het landelijke onderzoek! Hieronder vind je meer informatie vinden over het onderzoek. 

 

Doel vragenlijst 

In dit landelijke onderzoek vragen we aan diëtisten en mondhygiënisten om deze vragenlijst af te nemen bij patiënten van 

65 jaar of ouder. Het is doel om gegevens van 1.000 patiënten te verzamelen. Op basis van de resultaten krijgen we 

inzicht in welke problemen vaak of minder vaak voorkomen. Daarbij onderzoeken we of er samenhang is tussen bepaalde 

problemen en factoren.  

 

Dat is de reden dat deze vragenlijst nog uitgebreid is. Mogelijk kom je vragen tegen waarvan je denkt dat ze niet relevant 

zijn. Toch willen we je vragen de vragenlijst volledig in te vullen. Die gegevens zijn nodig om een verkorte vragenlijst of 

beslisboom te kunnen ontwikkelen.   

 

Bij welke en hoeveel patiënten moet ik deze vragenlijst in vullen ?  

- 3 thuiswonende patiënten van 65 jaar en ouder  

- De vragenlijst mag ook bij meer dan 3 patiënten worden ingevuld.  

-  De volledige vragenlijst invullen kost ongeveer 15 minuten 
 

Hoe selecteer ik een patiënt ? 

- Neem de vragenlijst af bij de eerste 3 patiënten van 65 jaar of ouder, die van 1 maat t/m 30 april 2021 voor 

behandeling komen 

- Zorg ervoor dat deze patiënten dan ook 65 jaar of ouder zijn en opeenvolgend zijn na de eerste 3 patiënten. 

Deze manier van selecteren is belangrijk om een betrouwbare afspiegeling van deze groep ouderen te krijgen! 

 

Hoe moet ik de vragenlijst invullen ? 

-  We raden aan om de vragenlijst zoveel mogelijk samen met de patiënt in te vullen.  

-  Dat kan eerst op papier, maar daarna graag de  vragenlijst online invoeren. 

-  Het is mogelijk de online vragenlijsten in te vullen t/m 14 april 2021. 

 

Wanneer? 

- De vragenlijsten moeten afgenomen worden van 1 maart t/m 30 april 2021 

 

Belangrijk: 

-  Graag de HELE vragenlijst invullen!  

- Als mondhygiënist vul je dus ook de vragen over mondgezondheid en orale functionaliteit in. En als diëtist vul je 

ook de voedingsvragen en de vragen  in. 

 

Informatie patiënt: 

- Om de patiënt te informeren over dit onderzoek en toestemming te krijgen voor het gebruik van deze gegevens, 

is het belangrijk om de patiënt de informatie brief te laten lezen of mee te geven.  

- Deze informatiebrief kan je downloaden via: www.han.nl/emlt 

 

Vragen: 

-   Heb je vragen over het onderzoek? Stuur dan een mail naar onderzoeker dr. Vanessa Hollaar.  

 

 

Succes met de vragenlijst. Bedankt voor je medewerking! 
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