Interview Nabestaanden 2011 (Onderdeel leren)
Doel informatie ophalen om een zo passend mogelijke aansluiting te realiseren.
De volgende categorieën willen we bespreken:
-

Inkomen

-

Dagbesteding

-

Huisvesting

-

Gezinsrelaties

-

Geestelijke gezondheid

-

Fysieke gezondheid

-

Sociaal netwerk

-

Maatschappelijke participatie
Eventueel indien van toepassing:

-

Verslaving

-

Justitie

-

ADL vaardigheden

Dit is gebaseerd op de categorieën die zijn benoemd in de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), tevens
de methodiek die we hanteren als meetinstrument binnen deze pilot. Gekozen is voor deze
methodiek, aangezien het Sociaal WijkTeam (SWT) hier mee werkt.

Na versturen van brief: eerste belcontact
-

Hoe is de brief bij u overgekomen?
Hoe gaat het nu met u?

Vragen n.a.v. ZRM
Inkomen
-

Hoe was deze situatie?

-

Hoe is de situatie nu?

Dagbesteding
-

Werkend?
O Hoe is de relatie met de werkgever.
O Hoe is werkgever ermee omgegaan?
O Waren er drempels mbt het werk?

Huisvesting
-

Hoe is uw woonsituatie?

-

Is deze veranderd na het overlijden van uw partner en zo ja, hoe?
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Gezinsrelaties
Gezondheid
-

Hoe is uw gezondheid?

-

Heeft u lichamelijke klachten?

-

Heeft u andersoortige klachten?

-

Komt u wel eens bij uw huisarts?

-

Heeft u n.a.v. het overlijden van uw partner professionele hulp voor uzelf gezocht?

-

Hoe is de relatie met de huisarts/poh?

o

Zo ja, welke hulp?

Met kinderen:
-

Hoe is het contact met consultatiebureau?

-

Is dit veranderd na het overlijden van uw partner?

Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie
-

Hoe is het contact met sportclubs/verenigingen?

-

Schoolgaande kinderen

-

o

Hoe is er op school mee omgegaan?

o

Wat waardeerde u?

o

Wat heeft u gemist?

Heeft u behoefte (gehad) aan lotgenotencontact?

Had u in contact met ons willen komen?
Zou u op ons aanbod in zijn gegaan? Waarom wel/waarom niet?
Algemene vragen:
-

Waar zou een ander bewust van moeten zijn mbt de impact die een dergelijk verlies heeft
volgens u?

-

Waar heeft u veel steun aan ondervonden?

-

Waar heeft u steun gemist? Welke vorm van steun (praktisch/emotioneel/sociaal etc)?

-

Had u benaderd willen worden en zo ja, hoe?

-

Is er nazorg aangeboden?

-

Wat als deze hulp wordt aangedragen?

-

Welke tips wilt u ons meegeven?

-

Hoe komt de folder bij u over?
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