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1.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Vragenlijst psychosegevoeligheid en
complementaire therapieën
Beste deelnemer, 

Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen. De lijst is voor mensen die psychosegevoelig zijn 
en/of één of meerdere psychoses hebben meegemaakt. 

We willen graag in kaart brengen welke therapieën hiervoor worden gevolgd, wat het 
ervaren resultaat is en wat je mening is over de gevolgde therapieën. 

Er is ook een gedeelte over je mening over samenwerking tussen complementaire en 
reguliere behandelaars. 

De vragenlijst duurt ongeveer 5-20 minuten en is volledig anoniem. 

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek? Dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief 
door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@eceg.info 
Vul geen persoonsgegevens in in deze vragenlijst. 

Hartelijk dank voor het invullen! 

Warme groet, 

Merel Catharijne de Waard MA 
antropologe en energetisch therapeute 

Expertisecentrum Energetische Geneeskunde (ECEG) 

Kaaphoorndreef 66 
kamer 2.08 
3563 AW  Utrecht 

06 488 393 84 

onderzoek@eceg.info 
www.eceg.info 
https://www.eceg.info/PrivacyverklaringECEG.pdf

*Vereist

In welke provincie woon je? *

mailto:nieuwsbrief@eceg.info
mailto:onderzoek@eceg.info
http://www.eceg.info/
https://www.eceg.info/PrivacyverklaringECEG.pdf
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2.

Markeer slechts één ovaal.

Onder de 18

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

3.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Vrouw

Man

4.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee Ga naar sectie 14 (Dankjewel!)

Ja, volgens mijn arts of mijn omgeving wel, maar ik zou het zelf geen psychose
noemen

Ja, volgens mij wel, maar ik heb geen diagnose gehad

Nee, maar ik heb wel psychose-achtige klachten (gehad)

5.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Schizofreniespectrumstoornis
Bipolaire stoornis
Psychotraumagerelateerde stoornis
Depressie
Angststoornis
Dissociatieve stoornis
Persoonlijkheidsstoornis
Verslaving of middelengerelateerde stoornis
Ik heb nooit een label gekregen

6.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee Ga naar sectie 14 (Dankjewel!)

Wat is je leeftijd? *

Ben je man, vrouw of ...? *

Heb je wel eens een psychose gehad? *

Heb je ooit een label uit het volgende rijtje gekregen? (Meerdere antwoorden
mogelijk)

*

Heb je wel eens alternatieve / complementaire therapie gevolgd, gericht op het
verminderen van psychose-gerelateerde klachten?

*
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Complementaire therapieën en psychosegevoeligheid

7.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik had een actieve psychose
Ik had last van herbelevingen van een trauma
Ik hoorde, voelde of zag dingen die anderen niet hoorden, voelden of zagen
Ik hoorde stemmen die anderen niet hoorden
Ik dacht dat anderen mij kwaad wilden doen, terwijl dat misschien niet (altijd) zo was
Ik dacht dat ik tekenen ontving, dat boodschappen op de radio, internet of op straat

over mij gingen, terwijl dat misschien niet (altijd) zo was
Ik dacht dat ik gedachten van anderen kon opvangen terwijl dat misschien niet

(altijd) zo was
Ik dacht dat ik gedachten van anderen kon beïnvloeden, of dat ik de wereld om me

heen kon beïnvloeden, terwijl dat misschien niet (altijd) zo was
Ik dacht dingen waarvan ik achteraf denk dat ze niet altijd helemaal klopten
Ik was in de war, kon mijn gedachten moeilijk ordenen
Ik was angstig
Ik voelde angst voor bijzondere ervaringen die ik had
Ik was depressief, somber en/of verdrietig
Ik was uitzonderlijk blij, energiek en/of extravert.
Ik had het gevoel dat ik erg 'open stond' en dat energieën van andere mensen mij

belastten
Ik had het gevoel 'niet goed in mijn lichaam te zitten'
Ik had last van ongewone lichamelijke sensaties
Ik kon niet goed slapen (onderbroken, heel kort of juist heel lang)
Ik zocht ondersteuning bij het afbouwen van mijn medicatie
Ik had moeite mijn dagelijks leven te structureren
Ik had problemen in contacten met andere mensen
Ik kon niet goed voor mezelf zorgen, bijvoorbeeld gezond eten of mijn haar

verzorgen, of ik vond dit buitengewoon onbelangrijk
Ik had het gevoel lastig te worden gevallen door entiteiten

8.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Energetische therapie (hieronder vallen alle vormen van energiewerk, van reiki tot en
met magnetiseren)

Fytotherapie (kruidenmiddelen)
Homeopathie
Orthomoleculaire therapie
Voedings- en leefstijladvies
Gesprekstherapie bij een complementair behandelaar
Traumatherapie bij een complementair behandelaar
Lichaamsgerichte therapie bij een complementair behandelaar (B.v. Body drum

release, somatic experiencing, yoga)
Acupunctuur of acupressuur
Energetische massage of aanraaktherapie (B.v. Shiatsu, haptonomie)
Een energetische behandelvorm met een apparaat (B.v. Healy, bioresonantie)
Meditatie of mindfulness
Ademtherapie
Creatieve of muziektherapie

Voor welke psychose-gerelateerde klachten ging je naar een complementair
behandelaar?

*

Welke therapieën heb je gevolgd voor je psychose-gerelateerde klachten? Je
kunt meerdere vakjes selecteren.

*
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9.

Markeer slechts één ovaal.

Ja Ga naar vraag 10

Nee Ga naar vraag 25

Therapie die het meeste heeft geholpen

10.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Energetische therapie (hieronder vallen alle vormen van energiewerk, van reiki
tot en met magnetiseren)

Fytotherapie (kruidenmiddelen)

Homeopathie

Orthomoleculaire therapie

Voedings- en leefstijladvies

Gesprekstherapie bij een complementair behandelaar

Traumatherapie bij een complementair behandelaar

Lichaamsgerichte therapie bij een complementair behandelaar (B.v. Body drum
release, somatic experiencing, yoga)

Acupunctuur of acupressuur

Energetische massage of aanraaktherapie (B.v. Shiatsu, haptonomie)

Een energetische behandelvorm met een apparaat (B.v. Healy, bioresonantie)

Meditatie of mindfulness

Ademtherapie

Creatieve of muziektherapie

Heeft (hebben) één (of meer) van deze therapieën geholpen de psychose-
gerelateerde klachten te verminderen?

*

Welke van de therapieën die je hebt gevolgd, hielp het meeste tegen deze
klachten, volgens jou?

*
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11.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

De therapie hielp me uit een actieve psychose te komen
Ik had minder last van herbelevingen als gevolg van een trauma
Ik zag, hoorde of voelde minder vaak dingen die anderen niet zien, horen of voelen.
Ik hoorde minder (vaak) stemmen die anderen niet kunnen horen
Ik had minder (vaak) gedachten die blijkbaar niet (altijd) klopten
De dingen die ik zag, hoorde of voelde, kon ik beter begrijpen
Ik begreep mijn eigen gedachten beter en/of kon mijn gedachten beter uitleggen

aan anderen
Ik was minder angstig
Ik voelde minder angst voor mijn bijzondere ervaringen
Ik voelde me emotioneel meer in balans
Ik kon mijn gedachten en emoties beter hanteren
Ik had het gevoel dat ik minder 'open stond' en dat ik beter kon omgaan met

energieën van andere mensen
Ik had het gevoel 'meer in mijn lichaam te zijn'
Ik had minder last van ongewone lichamelijke sensaties
Ik sliep beter
Ik had minder medicijnen nodig
Ik hoefde niet of minder vaak te worden opgenomen
Ik kon mijn dagelijks leven beter structureren
Ik kreeg een beter contact met de mensen om me heen
Ik ging beter voor mezelf zorgen
Ik had niet langer het gevoel te worden lastig gevallen door entiteiten
Ik kon beter omgaan met de door mij ervaren aanwezigheid van entiteiten

12.

13.

Markeer slechts één ovaal.

De therapie heeft mijn klachten helemaal niet opgelost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De therapie heeft m

Waaraan was te merken dat je klachten afnamen? Selecteer alle klachten die
afnamen door de therapie die het meeste heeft geholpen (de therapie die je
hebt gekozen bij de vorige vraag).

*

Kun je omschrijven wat deze meest helpende therapie deed, waardoor deze
klachten verminderden?

*

Kun je deze meest helpende therapie een cijfer geven? *
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14.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

HBO

MBO

Losse cursussen

De therapeut had geen complementaire opleiding

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

15.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Meer dan 10 jaar

3-9 jaar

1-3 jaar

Minder dan een jaar

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

16.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

17.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee Ga naar vraag 25

Tweede therapie die veel heeft geholpen

Wat was het niveau van de complementaire opleiding die de therapeut had
gedaan?

*

Hoeveel jaar had de therapeut ervaring in zijn/haar complementaire
behandelwijze?

*

Was de therapeut lid van een erkende beroepsvereniging? *

Wil je nog een therapie beoordelen die veel heeft geholpen? *
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18.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Energetische therapie (hieronder vallen alle vormen van energiewerk, van reiki
tot en met magnetiseren)

Fytotherapie (kruidenmiddelen)

Homeopathie

Orthomoleculaire therapie

Voedings- en leefstijladvies

Gesprekstherapie bij een complementair behandelaar

Traumatherapie bij een complementair behandelaar

Lichaamsgerichte therapie bij een complementair behandelaar (B.v. Body drum
release, somatic experiencing, yoga)

Acupunctuur of acupressuur

Energetische massage of aanraaktherapie (B.v. Shiatsu, haptonomie)

Een energetische behandelvorm met een apparaat (B.v. Healy, bioresonantie)

Meditatie of mindfulness

Ademtherapie

Creatieve of muziektherapie

19.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

De therapie hielp me uit een actieve psychose te komen
Ik had minder last van herbelevingen als gevolg van een trauma
Ik zag, hoorde of voelde minder vaak dingen die anderen niet zien, horen of voelen.
Ik hoorde minder (vaak) stemmen die anderen niet kunnen horen
Ik had minder (vaak) gedachten die blijkbaar niet (altijd) klopten
De dingen die ik zag, hoorde of voelde, kon ik beter begrijpen
Ik begreep mijn eigen gedachten beter en/of kon mijn gedachten beter uitleggen

aan anderen
Ik was minder angstig
Ik voelde minder angst voor mijn bijzondere ervaringen
Ik voelde me emotioneel meer in balans
Ik kon mijn gedachten en emoties beter hanteren
Ik had het gevoel dat ik minder 'open stond' en dat ik beter kon omgaan met

energieën van andere mensen
Ik had het gevoel 'meer in mijn lichaam te zijn'
Ik had minder last van ongewone lichamelijke sensaties
Ik sliep beter
Ik had minder medicijnen nodig
Ik hoefde niet of minder vaak te worden opgenomen
Ik kon mijn dagelijks leven beter structureren
Ik kreeg een beter contact met de mensen om me heen
Ik ging beter voor mezelf zorgen
Ik had niet langer het gevoel te worden lastig gevallen door entiteiten
Ik kon beter omgaan met de door mij ervaren aanwezigheid van entiteiten

Welke van de therapieën die je hebt gevolgd, hielp ook tegen psychose-
gerelateerde klachten, volgens jou?

*

Waaraan was te merken dat je klachten afnamen? Selecteer alle klachten die
afnamen door de therapie die je hebt gekozen bij de vorige vraag.

*
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20.

21.

Markeer slechts één ovaal.

De therapie heeft mijn klachten helemaal niet opgelost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De therapie heeft m

22.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

HBO

MBO

Losse cursussen

De therapeut had geen complementaire opleiding

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

23.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Meer dan 10 jaar

3-9 jaar

1-3 jaar

Minder dan een jaar

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

24.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

Kun je omschrijven wat deze therapie deed, waardoor deze klachten
verminderden?

*

Kun je deze therapie een cijfer geven? *

Wat was het niveau van de complementaire opleiding die de therapeut had
gedaan?

*

Hoeveel jaar had de therapeut ervaring in zijn/haar complementaire
behandelwijze?

*

Was de therapeut lid van een erkende beroepsvereniging? *
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Heeft een therapie de klachten verergerd?

25.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee Ga naar vraag 41

Therapie heeft klachten verergerd

26.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Energetische therapie (hieronder vallen alle vormen van energiewerk, van reiki
tot en met magnetiseren)

Fytotherapie (kruidenmiddelen)

Homeopathie

Orthomoleculaire therapie

Voedings- en leefstijladvies

Gesprekstherapie bij een complementair behandelaar

Traumatherapie bij een complementair behandelaar

Lichaamsgerichte therapie bij een complementair behandelaar (B.v. Body drum
release, somatic experiencing, yoga)

Acupunctuur of acupressuur

Energetische massage of aanraaktherapie (B.v. Shiatsu, haptonomie)

Een energetische behandelvorm met een apparaat (B.v. Healy, bioresonantie)

Meditatie of mindfulness

Ademtherapie

Creatieve of muziektherapie

Heeft (hebben) één (of meer) van de therapieën je klachten verergerd? *

Welke van de therapieën die je hebt gevolgd, heeft je klachten het meest
verergerd, volgens jou?

*
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27.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Door de therapie raakte ik in een psychose
Ik had meer last van herbelevingen als gevolg van een trauma
Ik zag, hoorde of voelde vaker dingen die anderen niet zien, horen of voelen.
Ik hoorde vaker of meer stemmen die anderen niet kunnen horen
Ik had meer of vaker gedachten die blijkbaar niet (altijd) klopten
De dingen die ik zag, hoorde of voelde, kon ik minder goed begrijpen
Ik begreep mijn eigen gedachten minder goed en/of kon mijn gedachten minder

goed uitleggen aan anderen
Ik werd angstiger
Ik voelde meer angst voor mijn bijzondere ervaringen
Ik voelde me emotioneel meer uit balans
Ik kon mijn gedachten en emoties slechter hanteren
Ik had het gevoel dat ik meer 'open stond' en dat ik slechter kon omgaan met

energieën van andere mensen
Ik had het gevoel 'minder in mijn lichaam te zijn'
Ik had meer last van ongewone lichamelijke sensaties
Ik sliep slechter
Ik had meer medicijnen nodig
Ik moest worden opgenomen
Ik kon mijn dagelijks leven slechter structureren
Ik kreeg een minder goed contact met de mensen om me heen
Ik ging slechter voor mezelf zorgen
Ik had vaker of meer het gevoel te worden lastig gevallen door entiteiten
Ik kon slechter omgaan met de door mij ervaren aanwezigheid van entiteiten

28.

29.

Markeer slechts één ovaal.

De therapie heeft mijn klachten zeer ernstig verergerd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De therapie heeft mi

Waaraan was te merken dat je klachten toenamen? Selecteer alle klachten die
toenamen door de therapie die de klachten het meest heeft verergerd (de
therapie die je hebt gekozen bij de vorige vraag).

*

Kun je omschrijven wat de meest verergerende therapie deed, waardoor deze
klachten toenamen?

*

Kun je deze meest verergerende therapie een cijfer geven? *
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30.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

HBO

MBO

Losse cursussen

De therapeut had geen complementaire opleiding

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd op opgezocht, maar niet gevonden

31.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Meer dan 10 jaar

3-9 jaar

1-3 jaar

Minder dan een jaar

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

32.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

33.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee Ga naar vraag 41

Tweede therapie die de klachten heeft verergerd

Wat was het niveau van de complementaire opleiding die de therapeut had
gedaan?

*

Hoeveel jaar had de therapeut ervaring in zijn/haar complementaire
behandelwijze?

*

Was de therapeut lid van een erkende beroepsvereniging? *

Wil je nog een therapie beoordelen die de klachten heeft verergerd? *
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34.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Energetische therapie (hieronder vallen alle vormen van energiewerk, van reiki
tot en met magnetiseren)

Fytotherapie (kruidenmiddelen)

Homeopathie

Orthomoleculaire therapie

Voedings- en leefstijladvies

Gesprekstherapie bij een complementair behandelaar

Traumatherapie bij een complementair behandelaar

Lichaamsgerichte therapie bij een complementair behandelaar (B.v. Body drum
release, somatic experiencing, yoga)

Acupunctuur of acupressuur

Energetische massage of aanraaktherapie (B.v. Shiatsu, haptonomie)

Een energetische behandelvorm met een apparaat (B.v. Healy, bioresonantie)

Meditatie of mindfulness

Ademtherapie

Creatieve of muziektherapie

35.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Door de therapie raakte ik in een psychose
Ik had meer last van herbelevingen als gevolg van een trauma
Ik zag, hoorde of voelde vaker dingen die anderen niet zien, horen of voelen.
Ik hoorde vaker of meer stemmen die anderen niet kunnen horen
Ik had meer of vaker gedachten die blijkbaar niet (altijd) klopten
De dingen die ik zag, hoorde of voelde, kon ik minder goed begrijpen
Ik begreep mijn eigen gedachten minder goed en/of kon mijn gedachten minder

goed uitleggen aan anderen
Ik werd angstiger
Ik voelde meer angst voor mijn bijzondere ervaringen
Ik voelde me emotioneel meer uit balans
Ik kon mijn gedachten en emoties slechter hanteren
Ik had het gevoel dat ik meer 'open stond' en dat ik slechter kon omgaan met

energieën van andere mensen
Ik had het gevoel 'minder in mijn lichaam te zijn'
Ik had meer last van ongewone lichamelijke sensaties
Ik sliep slechter
Ik had meer medicijnen nodig
Ik moest worden opgenomen
Ik kon mijn dagelijks leven slechter structureren
Ik kreeg een minder goed contact met de mensen om me heen
Ik ging slechter voor mezelf zorgen
Ik had vaker of meer het gevoel te worden lastig gevallen door entiteiten
Ik kon slechter omgaan met de door mij ervaren aanwezigheid van entiteiten

Welke van de therapieën die je hebt gevolgd, heeft je klachten ook verergerd,
volgens jou?

*

Waaraan was te merken dat je klachten toenamen? Selecteer alle klachten die
toenamen door de therapie  die je hebt gekozen bij de vorige vraag.

*
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36.

37.

Markeer slechts één ovaal.

De therapie heeft mijn klachten zeer ernstig verergerd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De therapie heeft mi

38.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

HBO

MBO

Losse cursussen

De therapeut had geen complementaire opleiding

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd op opgezocht, maar niet gevonden

39.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Meer dan 10 jaar

3-9 jaar

1-3 jaar

Minder dan een jaar

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

40.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Dat heb ik niet nagevraagd of opgezocht

Dat heb ik wel nagevraagd of opgezocht, maar niet gevonden

Kun je omschrijven wat deze therapie deed, waardoor deze klachten
toenamen?

*

Kun je deze therapie een cijfer geven? *

Wat was het niveau van de complementaire opleiding die de therapeut had
gedaan?

*

Hoeveel jaar had de therapeut ervaring in zijn/haar complementaire
behandelwijze?

*

Was de therapeut lid van een erkende beroepsvereniging? *
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Wat vind je belangrijk in een therapie?

41.

42.

43.

44.

Samenwerking complementair en regulier

45.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Nooit Ga naar vraag 47

Soms

Meestal

Altijd Ga naar vraag 48

Weet ik niet meer

Reguliere behandelaar niet op de hoogte

Wat moet een therapeut vooral wél doen bij de behandeling van psychose-
gerelateerde klachten? Met andere woorden, wat zijn in jouw ervaring de meest
helpende dingen die een therapeut voor je kan doen?

*

Wat moet een therapeut vooral niet doen bij de behandeling van psychose-
gerelateerde klachten? Met andere woorden, wat zijn in jouw ervaring valkuilen
als je therapie geeft bij psychosegevoeligheid?

*

Welke tip(s) zou je aan anderen willen geven bij het uitkiezen van een
complementair therapeut?

Wil je nog iets anders toevoegen over complementaire therapie(ën) bij
psychosegevoeligheid?

Hoe vaak vertelde je je arts (of praktijkondersteuner of SPV) over de therapieën
die je hebt gevolgd?

*
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46.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik verwachtte onbegrip van mijn reguliere behandelaar
Ik vond het niet nodig
Ik heb er nooit aan gedacht dat te doen
Ik was niet onder reguliere behandeling toen ik een complementaire therapie volgde
Weet ik niet meer

Ga naar vraag 48

Reguliere behandelaar niet op de hoogte

47.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik verwachtte onbegrip van mijn reguliere behandelaar
Ik vond het niet nodig
Ik heb er nooit aan gedacht dat te doen
Ik was niet onder reguliere behandeling toen ik een complementaire therapie volgde
Weet ik niet meer

Ga naar vraag 54

Regulier behandelaar op de hoogte

48.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik wilde een advies van mijn regulier behandelaar over de complementaire therapie
Ik wilde dat er overleg was tussen mijn complementair behandelaar en mijn regulier

behandelaar
Ik wou vertellen over een complementaire therapie die ik volgde, zodat mijn regulier

behandelaar er kennis van zou hebben
Mijn complementair behandelaar vroeg of ik dat wilde doen
Mijn complementair behandelaar stelde dit als voorwaarde voor behandeling
Weet ik niet meer

49.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee Ga naar vraag 54

Weet ik niet Ga naar vraag 54

Als je complementaire therapieën niet aan je regulier behandelaar hebt gemeld,
wat was daarvan dan de reden?

*

Als je complementaire therapieën niet aan je regulier behandelaar hebt gemeld,
wat was daarvan dan de reden?

*

Als je wél complementaire therapieën aan je regulier behandelaar hebt gemeld,
wat was daarvan dan de reden? Meerdere antwoorden mogelijk.

*

Was er overleg tussen je regulier behandelaar en je complementair
behandelaar?

*
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50.

Markeer slechts één ovaal.

Zeer slecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeer goed

51.

52.

Markeer slechts één ovaal.

Zeer slecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeer goed

53.

Mening over samenwerking complementair - regulier

54.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ter preventie van episodes
Tijdens actieve psychoses
Als nazorg
Complementaire therapieën moeten helemaal niet worden ingezet

55.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

In een eigen praktijk
In een gezondheidscentrum
In opname-instellingen
Bij cliënten thuis

Wat vind je van de communicatie van je arts of regulier behandelaar richting je
complementair behandelaar?

*

Wil je daar wat over zeggen?

Wat vind je van de communicatie van je complementair behandelaar richting je
arts of regulier behandelaar?

*

Wil je daar wat over zeggen?

Hoe vind je dat complementaire therapieën het beste kunnen worden ingezet?
Vink alles aan wat je van toepassing vindt.

*

Waar vind je dat complementaire therapieën het beste kunnen plaatsvinden?
Vink alles aan wat je van toepassing vindt.

*
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56.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Alleen de reguliere zorg kan iets betekenen voor mensen met
psychosegevoeligheid

Alleen de complementaire zorg kan iets betekenen voor mensen met
psychosegevoeligheid

Zowel de reguliere als de complementaire zorg kan iets betekenen voor mensen
met psychosegevoeligheid

Zowel de reguliere als de complementaire zorg kan maar weinig betekenen voor
mensen met psychosegevoeligheid

57.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Huisartsen of GGZ-medewerkers zouden meer moeten verwijzen naar en
samenwerking zoeken met erkende complementair hulpverleners met de juiste
expertise

Complementair hulpverleners zouden meer moeten verwijzen naar en
samenwerking zoeken met huisartsen en GGZ-medewerkers

Huisartsen of GGZ-medewerkers werken voldoende samen met complementair
hulpverleners

Complementair hulpverleners werken voldoende samen met huisartsen en GGZ-
medewerkers

Huisartsen of GGZ-medewerkers zouden minder moeten verwijzen naar en minder
samenwerking zoeken met complementair hulpverleners

Complementair hulpverleners zouden minder moeten verwijzen naar en minder
samenwerking zoeken met huisartsen en GGZ-medewerkers

58.

Dankjewel!

Dankjewel voor het invullen van het formulier!
Als je nog vragen hebt, kun je ons vinden via www.eceg.info 

Ken je iemand die deze vragenlijst misschien ook wil invullen? Stuur hem of haar dan vooral 
door, we horen graag van zoveel mogelijk mensen wat ze vinden. 

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek? Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@eceg.info! 

Warme groet, 
namens het team psychosegevoeligheid en energetische geneeskunde, 

Merel de Waard 
06 - 488 393 84 
bcdewaard@eceg.info

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Welke van de volgende stellingen vind je waar? *

Welke van de volgende stellingen over samenwerking vind je waar? *

Wil je nog iets toevoegen over het onderwerp samenwerking tussen regulier en
complementair zorgverleners?

http://www.eceg.info/
mailto:nieuwsbrief@eceg.info
mailto:bcdewaard@eceg.info
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 Formulieren
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