
COMRADE- nederlandse versie 

 
(Combined outcome measure for risk communication and treatment decision making effectiveness) 

 

Het consult- Uw visieVISIE 

Wilt u bij elke uitspraak het cijfer omcirkelen dat het beste bij u past. Als u niet helemaal zeker bent over 

uw antwoord kies dan het cijfer dat het dichtst in de buurt komt van uw beste schatting. Een voorbeeld 

van het invullen ziet u hier: 

 

Ik ben in het afgelopen jaar vaak bij de huisarts geweest. 

Zeer mee oneens             Zeer mee eens 

1           2          3          4          5 

 

In deze vragenlijst komen “behandelingen”of “keuzes over behandelingen” vaak voor. Een keuze over 

behandeling kan ook zijn dat u besluit om geen behandeling te nemen, of dat het besluit over de 

behandeling wordt uitgesteld. 

 

TEVREDENHEID MET DE COMMUNICATIE 

De volgende vragen gaan over de behandelingen of keuzes die samen met uw huisarts of de 

praktijkverpleegkundige warden gemaakt over uw kans op hart-en vaatziekten. Wat er ook met u is 

afgesproken, het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. 

 

1. De verpleegkundige maakte me er op attent, dat verschillende behandelingen voor mijn risico op 

hart- en vaatziekten mogelijk zijn. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1           2          3          4          5 

 
2. De verpleegkundige gaf me de kans om mijn mening te geven over de verschillende behandelingen voor 

mijn risico op hart- en vaatziekten. 

 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

3.  De verpleegkundige gaf me de gelegenheid om zoveel informatie over de verschillende 

behandelingsmogelijkheden te vragen als ik nodig had. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1           2          3          4          5 

 

 

4.  De verpleegkundige gaf me genoeg informatie over de verschillende behandelingen die er zijn. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1           2          3          4          5 

 

5.  De verpleegkundige gaf genoeg uitleg bij de informative over de verschillende behandelingen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1           2          3          4          5 



 

 

6.  De informatie die me werd gegeven was gemakkelijk te begrijpen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

7.  Ik weet de voordelen van behandelen en niet behandelen van mijn risico op hart- en vaatziekten. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

 

8.  Ik weet de nadelen van behandelen en niet behandelen van mijn risico op hart- en vaatziekten. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

 

9.  De verpleegkundige gaf me de gelegenheid om zelf te beslissen welke behandeling, naar mijn 

mening, het beste voor mij was. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

10.  De verpleegkundige gaf me de gelegenheid, om betrokken te zijn bij de beslissingen over de 

behandeling van mijn risico op hart- en vaatziekten, die tijdens het consult warden genomen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

VERTROUWEN IN DE BESLISSING 

 

1.  Over het geheel genomen ben ik tevreden met de informative die ik heb gekregen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

2. De verpleegkundige en ik waren het er over eens welke behandeling (of juist geen behandeling)  

het beste voor mij was. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

3.  Ik kan mijn gezondheidstoestand (mijn risico op hart- en vaatziekten) gemakkelijk opnieuw 

bespreken met mijn huisarts of de verpleegkundige. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 



4.  Ik ben tevreden met de manier waarop het besluit genomen werd tijdens het consult met de 

verpleegkundige. 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

5.  Ik weet zeker dat het genomen besluit het juiste was voor mij persoonlijk. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

6.  Ik ben tevreden omdat ik adequaat geïnformeerd werd over de zaken die belangrijk zijn voor de 

beslissing. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

7.  Het is duidelijk welke keuze voor mij de beste is. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

8.  Ik ben me ervan bewust dat ik keuze heb uit verschillende mogelijkheden om mijn risico op hart- 

en vaatziekten te behandelen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

9.  Ik heb het gevoel dat, dankzij de informatie over mijn risico op hart- en vaatziekten, de juiste 

beslissing werd genomen. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 

 

10.  Het besluit laat zien wat voor mij het belangrijkste was. 

 

Zeer mee oneens       Zeer mee eens 

1          2          3          4          5 
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