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End-of-Life in Dementia (EOLD) scales – Satisfaction With Care (SWC)
Als u denkt aan de artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en ander personeel met
wie u contact had tijdens de laatste maand (of: laatste 3 maanden) van het leven: in
welke mate vindt u dan dat de volgende uitspraken uw ervaringen weergeven?
(graag één vakje per rij aankruisen)
helemaal niet niet mee
mee eens
helemaal
mee eens
eens
mee eens
a. Ik voelde mij volledig betrokken bij alle
beslissingen
b. Er zouden waarschijnlijk andere
beslissingen zijn genomen als ik meer
informatie had gehad
c. Alle maatregelen werden genomen
zodat mijn familielid/naaste zich zo
comfortabel mogelijk voelde
d. Het behandelteam had oog voor mijn
behoeften en gevoelens*
e. Ik begreep de toestand van mijn
familielid/naaste niet echt
f. Ik wist altijd welke arts of
verpleegkundige/verzorgende belast was
met de zorg voor mijn familielid/naaste
g. Ik vind dat mijn familielid/naaste alle
noodzakelijke
verpleegkundige/verzorgende hulp kreeg
h. Ik vind dat het medicijngebruik
duidelijk aan mij werd uitgelegd
i. Mijn familielid/naaste kreeg, voor zover
ik dat weet, alle behandelingen of
maatregelen waar hij of zij baat bij kon
hebben
j. Ik ben van mening dat mijn
familielid/naaste betere medische zorg
had moeten krijgen aan het einde van zijn
of haar leven
helemaal niet
mee eens

niet mee
eens

mee eens

helemaal
mee eens

* Als u voor de arts een ander antwoord zou willen geven dan voor de verzorging
(verpleegkundigen en verzorgenden) kunt u dat hieronder aangeven
helemaal niet
mee eens

niet mee
eens

mee eens

helemaal
mee eens

d1. De arts had oog voor mijn behoeften
en gevoelens
d2. De verpleegkundigen/verzorgenden
hadden oog voor mijn behoeften en
gevoelens
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End-of-Life in Dementia (EOLD) scales– Comfort Assessment in Dying (CAD)
(Familie) Als u terug denkt aan de lichamelijke en emotionele toestand van uw
familielid/naaste, kunt u dan aangeven in welke mate hij of zij het volgende ondervond
tijdens de laatste week van het leven?
(per regel graag een kruisje zetten in de kolom die van toepassing is)
(Zorgverlener) Beoordeling van mate van comfort bij sterven met dementie. In welke mate
ondervond de patiënt het volgende tijdens de laatste week van het leven?
(graag aankruisen wat van toepassing is)

veel
a.

Onbehagen

b.

Pijn

c.

Rusteloosheid

d.

Kortademigheid

e.

Verslikken

f.

Rochelen

g.

Moeite met slikken

h.

Angst

i.

Ongerustheid

j.

Huilen

k.

Kreunen

l.

Sereniteit (innerlijke rust)

m.

Vrede

n.

Kalmte

enigszins

helemaal niet

CAD Subschalen
Lichamelijk lijden
Symptomen van het sterven
Emotioneel lijden
Welbevinden
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End-of-Life in Dementia (EOLD) scales– Symptom Management (SM)
(Familie) Hoe vaak denkt u dat uw familielid/naaste het volgende ondervond in de laatste
maand (of: laatste 3 maanden) voor overlijden?
(per regel graag een kruisje zetten in de kolom die van toepassing is)
(Zorgverlener) Hoe vaak denkt u dat de patiënt het volgende ondervond in de laatste
maand (of: laatste 3 maanden) van het leven?
(per regel graag een kruis zetten in de kolom die van toepassing is)

nooit
a.

pijn

b.

kortademigheid

c.

doorligwond(en)

d.

rust

e.

depressie

f.

angst

g.

ongerustheid

h.

opwinding

i.

weerstand bieden
tegen zorg

één keer
(die
maand)

2 of 3
dagen (die
maand)

één keer
per week

enkele
dagen per
week
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elke
dag

