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De volgende vragen gaan over uw ideeën over het gebruik van nieuwe therapievormen,
interventies, of behandelingen. Geprotocolleerde therapie verwijst naar elke interventie met
specifieke richtlijnen en/of componenten die beschreven staan in een handleiding en/of gevolgd
moeten worden op een gestructureerde/vooraf bepaalde manier.
Kruis het rondje aan dat de mate aangeeft waarin u het eens bent met elk item, waarbij u gebruik
maakt van de volgende schaal:
0
helemaal niet

1
in beperkte mate

2
in redelijke mate

3
in sterke mate

4
in zeer sterke mate

0

1

2

3

4

1. Ik gebruik graag nieuwe therapievormen/interventies om mijn cliënten te
helpen………………………………………………………………………………………………………...........

    

2. Ik ben bereid om nieuwe therapievormen/interventies te proberen, zelfs als
ik een behandelprotocol moet volgen………………………………………………………………….

    

3. Ik weet beter hoe ik voor mijn cliënten moet zorgen dan wetenschappelijk
onderzoekers…………………………………………………………………………………………………………

    

4. Ik ben bereid om nieuwe en andere therapievormen/interventies te
gebruiken, die ontwikkeld zijn door onderzoekers………………………………………………

    

5. Op onderzoek gebaseerde behandelingen/interventies zijn niet klinisch
bruikbaar……………………………………………………………………………………………………………….

    

6. Klinische ervaring is belangrijker dan het gebruik van geprotocolleerde
therapie/behandeling……………………………………………………………………………………………

    

7. Ik zou geen gebruik maken van geprotocolleerde therapie/interventies…………..

    

8. Ik zou een nieuwe therapie/interventie proberen, zelfs als die erg zou
verschillen van wat ik gewend ben om te doen………………………………………………….

    

Voor vraag 9-15: Als u training had ontvangen in een therapie of
interventie die nieuw voor u was, hoe waarschijnlijk zou het zijn dat u
die zou gaan toepassen als:
9. die intuïtief aantrekkelijk was?..................................................................

    

10. die ‘betekenisvol’ voor u was?...................................................................

    

11. die vereist werd door uw leidinggevende?...................................................

    

12. die vereist werd door uw organisatie?........................................................

    

13. die landelijk vereist werd?........................................................................

    

14. die werd gebruikt door collega’s die er tevreden over waren?........................

    

15. u het gevoel had dat u voldoende training had gehad om die correct toe te
passen?.................................................................................................

    

