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European Patient Experience in the Catheterization Laboratory (PATCATH) Questionnaire 

Deze vragenlijst is ontwikkeld door de patiënten en artsen die samenwerken met de Europese vereniging van 

Percutane Cardiovasculaire Interventies ( The European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) 

en de Europese Vereniging van Cardiologie (The European Society of Cardiology).  Het is ontworpen om uw ervaring 

te evalueren als een patiënt die een hartkatheterisatie ondergaat om een diagnose te stellen (angiografie) of een 

behandeling (angioplastiek) van de ziekte van de kransslagaderen. De verzamelde gegevens zijn bedoeld om te 

worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te evalueren en te verbeteren, die u en andere patiënten in de 

toekomst zullen ontvangen.  

Dit onderzoek is georganiseerd door uw behandelend arts en er zullen geen gegevens worden verzameld door de 

Europese vereniging van Percutane Cardiovasculaire Interventies, een onderdeel van de Europese vereniging van 

Cardiologen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.  

Instructies: selecteer voor elke stelling het antwoord dat het meest past bij uw ervaring.  

Land:  

Naam ziekenhuis:  

Patiënt Geslacht:  Man                                  Vrouw                            

Leeftijd van de patiënt:  < 45         45-65         66-74        >75 

 

Deel A: Vòòr de interventie (dus vòòr de angiografie of dotterbehandeling) 

 Sterk 

oneens  

Oneens  Eens  Sterk 

eens  

1. Ik heb begrepen waarom de arts angiografie/ 
dotteren had aanbevolen 

    

2. Ik voelde me gesteund terwijl ik thuis moest wachten 
op de angiografie / dotteren 

    

3.  Ik voelde me gesteund terwijl ik in het ziekenhuis zat 
te wachten op de angiografie / dotteren 

    

 4.    Ik heb begrepen wat is moest   verwachten tijdens  
        het verblijf in het ziekenhuis, van opname tot ontslag 

    

5. Ik heb begrepen wat de mogelijke behandelopties 
waren die mij vóór de procedure waren uitgelegd en 
as me ervan bewust dat ze zouden worden bevestigd 
tijdens de procedure 
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Deel B: Tijdens de interventie [angiografie of dotterbehandeling] 

 

 Sterk 

oneens  

Oneens  Eens  Sterk 

eens  

1. Ik voelde me gerespecteerd als persoon     

2. Ik voelde me in goede handen     

3. Ik voelde me gerust tijdens de procedure     

4. Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen     

5. Ik begreep de antwoorden op mijn vragen     

6. Ik begreep dat er een behandelbeslissing was genomen 
tijdens de procedure en waarom 

    

 

 

Deel C: Na de interventie [angiografie of dotterbehandeling] 

 Sterk 

oneens  

Oneens  Eens  Sterk 

eens  

1. Ik begreep wat de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek waren 

    

2. Ik begreep of levensstijlveranderingen wel of niet 
noodzakelijk zijn 

    

3. Ik begreep hoe een revalidatieprogramma me kon helpen 
bij het  herstel 

    

4. Ik werd me bewust gemaakt van toekomstige tekenen en 
symptomen-klachten die dringend medische hulp 
vereisen 

    

5. Ik begrijp de redenen waarom ik specifieke medicatie 
voorgeschreven heb gekregen na de interventie 

    

6. Ik ben me bewust hoe lang ik  deze medicijnen moet 
gebruiken 

    

 

Ingevoerd door (naam):  

Datum van invoer (datum):  

 


