EBPAS – mbo
Evidence-Based Practice Attitude Scale – mbo
vragenlijst voor mbo – opgeleide zorgprofessionals over de attitude ten aanzien van
het gebruik van nieuwe werkwijzen in de beroepspraktijk
A. Persoon, M. Lovink, E. Verschuur, H. Vermeulen, A. van Vught
Vraag 1-8
De stellingen hieronder gaan over uw ideeën over het gebruik van een nieuwe werkwijze in de zorg.
Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze bij probleemgedrag, wondzorg, hygiëne,
eten en drinken, welbevinden enzovoort.
Kies het antwoord dat de mate aangeeft waarin u het eens bent met elke stelling.
Kruis bij elk onderdeel één antwoord aan dat het meest op u van toepassing is.

1. Ik pas graag een nieuwe werkwijze in de zorg toe om mijn cliënten of bewoners te helpen.

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

In zeer sterke
mate
2. Ik ben bereid om nieuwe werkwijzen in de zorg uit te proberen, ook al moet ik eigenlijk een
protocol of richtlijn volgen.

□

□

□

□

□

In zeer sterke
mate
3. Ik weet beter hoe ik voor de cliënten of bewoners moet zorgen dan wetenschappelijk
onderzoekers.

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

In zeer sterke
mate
4. Ik ben bereid om een nieuwe werkwijze, die door wetenschappelijk onderzoekers is
ontwikkeld, toe te passen in de zorg.

□

In zeer sterke
mate
5. Een nieuwe werkwijze in de zorg die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, is niet
bruikbaar in de praktijk.

□

In zeer sterke
mate
6. Praktijkervaring is belangrijker dan het gebruik van richtlijnen of protocollen.

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

□

In zeer sterke
mate
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7. Ik zou geen gebruik maken van richtlijnen of protocollen.

□

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

In zeer sterke
mate

8. Ik zou een nieuwe werkwijze in de zorg uitproberen, zelfs als die erg zou verschillen van wat
ik gewend ben te doen.

□

□

□

□

□

Helemaal niet

In beperkte mate

In redelijke mate

In sterke mate

In zeer sterke
mate

Vraag 9-15
Stel u heeft scholing gehad over een nieuwe werkwijze in de zorg (bijvoorbeeld over wondzorg).
Kies het antwoord dat aangeeft hoe groot de kans is dat u die werkwijze zou toepassen.
Kruis bij elk onderdeel één antwoord aan dat het meest op u van toepassing is.
9. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die voor uw gevoel aantrekkelijk
is?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

10. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die zinvol voor u is?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

11. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die verplicht wordt door
uw leidinggevende?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

12. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die verplicht wordt door uw
organisatie?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

13. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die landelijk verplicht wordt?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

14. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als die wordt gebruikt door collega’s
er tevreden over zijn?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans

15. Hoe groot is de kans dat u die werkwijze zou toepassen, als u vindt dat u voldoende scholing
heeft gehad om deze op een juiste manier toe te passen?

□

□

□

□

□

Geen kans

Beperkte kans

Redelijke kans

Grote kans

Zeer grote kans
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