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In verband met de privacy van respondenten zijn alle  
persoonlijk antwoorden niet opgenomen in deze 
 samenvattende rapportage. 

 
 Enquête bezoeken 
 

979 107 82 790 10,9 % 
Totaal   bezoeken Afgewerkte 

antwoorden 
Onafgedane 
antwoorden 

Slechts toont Totale 
succespercentage 

Bezoek Geschiedenis (05-04-2016 - 29-05-2016) 

 
 Totaal   bezoeken (979)  Afgewerkte antwoorden (107) 
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Totaal Bezoeken 

 
      Bezoek bronnen 

 
Gemiddelde tijd voor 

voltooiing  

   

 Slechts toont (80,7 %) 

 Onvolledig (8,4 %) 

 Voltooid (10,9 %) 
 

 Weblink (0,9 %) 

 Directe link (99,1 %) 
 

 1-2 min. (2,8 %) 

 2-5 min. (33,6 %) 

 5-10 min. (42,1 %) 

 10-30 min. (18,7 %) 

 30-60 min. (1,9 %) 

 >60 min. (0,9 %) 
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 Resultaten 

Heb je een partner die een psychische problemen heeft of in het 
verleden heeft gehad? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja, dit speelt op dit moment 
 

72 67,3 % 

 Ja, in het verleden heb ik dit meegemaakt 
 

33 30,8 % 

 Nee 
 

2 1,9 % 

 

Heb je thuiswonende kinderen? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

73 68,2 % 

 Nee 
 

34 31,8 % 

 

Heeft je partner begeleiding voor zijn/haar aandoening? 
Meerkeuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja, op dit moment 
 

46 43,0 % 

 Ja, in het verleden gehad 
 

33 30,8 % 

 Nee, want er is geen hulp beschikbaar 
 

2 1,9 % 

 Nee, want mijn partner heeft geen behoefte aan hulp 
 

23 21,5 % 

 Anders (s.v.p. aangeven) 
 

9 8,4 % 
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 Anders: Opmerkingen bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
   

Heb jij begeleiding gekregen/gezocht voor jezelf? 
Meerkeuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja, aangeboden door de hulpverlener van mijn partner 
 

9 8,4 % 

 Ja, zelf gezocht 
 

35 32,7 % 

 Nee 
 

55 51,4 % 

 Anders (s.v.p. aangeven) 
 

12 11,2 % 

 
 

 Aanvullende opmerkingen bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
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Ervaar je een tekort aan hulpverlening/ondersteuning? Voor jezelf, 
voor je partner of beide? Geef een eigen toelichting: 
Tekst antwoord, Antwoorden 88x, onbeantwoord 19x            

Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 

Zou je ondersteuning/begeleiding willen, speciaal voor jou? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

59 55,1 % 

 Nee 
 

12 11,2 % 

 Weet ik niet 
 

36 33,6 % 

 

Zo ja, waar zou je ondersteuning/begeleiding bij willen? 
Tekst antwoord, Antwoorden 69x, onbeantwoord 38x 

Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 

Over welke thema's zou je meer willen weten? 
Meerkeuze, Antwoorden 106x, onbeantwoord 1x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Praktische info over de aandoening van mijn partner 
 

29 27,4 % 

 Over hoe ik moet omgaan met mijn partner 
 

73 68,9 % 

 Over hoe ik me moet aanpassen aan een veranderde financiele situatie 
 

14 13,2 % 

 Over zorgverlof en andere zaken die met mijn eigen werkgever te maken hebben 
 

8 7,5 % 

 Over opvoeding en verzorging van kinderen in onze specifieke situatie 
 

27 25,5 % 

 Over hoe ik meer tijd voor mezelf kan creëeren 
 

31 29,2 % 

 Over mogelijkheden voor zorg/begeleiding van mijn partner 
 

28 26,4 % 

 De mogelijkheid om ervaringen te delen met andere partners "die ernaast staan". 
 

43 40,6 % 

 Geen van deze antwoorden 
 

15 14,2 % 

 Andere 
 

11 10,4 % 
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Kun je op een schaal van 1-10 aangeven op stelling: Ik voel me 
overbelast. 
Aantal sterren, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Aantal sterren 6,8/10 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 10/10            

8 7,5 % 

 
9/10 

           

13 12,1 % 

 
8/10 

           

28 26,2 % 

 7/10            

20 18,7 % 

 
6/10 

           

11 10,3 % 

 5/10            

11 10,3 % 

 4/10            

5 4,7 % 

 
3/10 

           

3 2,8 % 

 
2/10 

           

4 3,7 % 

 1/10            

4 3,7 % 
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Heb je je weleens ziek moeten melden vanwege de ziekte van je 
partner? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Nee 
 

47 43,9 % 

 Ja, zelden 
 

28 26,2 % 

 Ja, regelmatig 
 

9 8,4 % 

 Ja, heel vaak 
 

4 3,7 % 

 Andere 
 

19 17,8 % 

 
 

 Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
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Zou je behoefte hebben aan een cursusdag speciaal voor jou?  

Hoe blijf je overeind als  gezonde partner van iemand met een psychische ziekte? In deze 
cursus leren we je hoe je goed kunt zorgen voor jezelf. We leren je grenzen te stellen en 
bewuste te keuzes maken. In deze cursus sta jij centraal, met volop aandacht voor jouw 
bijzondere omstandigheden. Een cursus met veel ruimte voor delen van ervaringen met 
andere gezonde partners van mensen met een psychische aandoening.  
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

25 23,4 % 

 Nee 
 

16 15,0 % 

 Misschien 
 

39 36,4 % 

 Ik weet het nog niet 
 

13 12,1 % 

 Andere 
 

14 13,1 % 

 
 

Wie zou deze dag moeten betalen? 
Meerkeuze, Antwoorden 105x, onbeantwoord 2x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ikzelf 
 

30 28,6 % 

 Mijn werkgever 
 

3 2,9 % 

 Anders 
 

79 75,2 % 

 
 

 Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
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Heb je belangstelling voor een online platform met blogs, informatie 
en een besloten forum? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

44 41,1 % 

 Nee 
 

15 14,0 % 

 Misschien 
 

38 35,5 % 

 Weet ik niet 
 

10 9,3 % 

 

Hoe waardeer je de titel van ons programma: Partner in Balans 
Aantal sterren, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Aantal sterren 3,9/5 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 
5/5 

      

27 25,2 % 

 
4/5 

      

47 43,9 % 

 3/5       

25 23,4 % 

 
2/5 

      

8 7,5 % 

 
1/5 

      

0 0 % 
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Als je ondersteuning zou zoeken, welke vorm heeft dan je voorkeur? 
Meerkeuze, Antwoorden 106x, onbeantwoord 1x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Cursus of bijeenkomst 
 

52 49,1 % 

 Online cursus 
 

29 27,4 % 

 Online forum 
 

53 50 % 

 Andere 
 

19 17,9 % 

 
 

 Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
 

Welke psychische aandoening heeft je partner? 
Tekst antwoord, Antwoorden 91x, onbeantwoord 16x 

 Tekst antwoorden bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
 

 

Ben je man/vrouw? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Man 
 

15 14,0 % 

 Vrouw 
 

92 86,0 % 
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Heb je betaald werk? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

84 78,5 % 

 Nee 
 

23 21,5 % 

 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom 
"partner in balans"? 
Enkele keuze, Antwoorden 107x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Nee 
 

40 37,4 % 

 Ja, vul dan je mailadres in 
 

67 62,6 % 

 
 

 E-mailadressen bekend bij Villa Balans, niet opgenomen in deze samenvattende rapportage. 
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Vragenlijst: Partner in Balans 

Ben jij partner van iemand die kampt met een psychisch probleem of stoornis? 
Denk aan depressie, angst, verslaving, burn out 
We waarderen het zeer als je de moeite neemt deze vragenlijst in te vullen. 
Villa Balans ontwikkelt een programma speciaal voor mensen die een partner hebben die psychisch ziek is. Voor 
partners van iemand met een psychische ziekte is het leven vaak een zoektocht van balanceren, op eieren lopen en 
je grenzen bewaken. Er is veel onduidelijkheid en weinig aandacht voor jouw rol. Villa Balans gaat ondersteuning 
bieden aan 'partners van'. We gaan een cursus opzetten om je te helpen ontdekken hoe je tijd voor jezelf kunt 
creëren en je grenzen kunt bewaken. Een bijeenkomst waar ook ruimte komt voor praktische tips en adviezen voor 
omgang met je partner. Daarnaast willen we een online platform opzetten voor contact met andere 'partners van'. 
We zijn erg benieuwd waar je tegenaan loopt. Neem je 10 minuten de tijd om deze vragenlijst in te vullen? Alvast 
veel dank. 
Mirjam Schaap en Ingrid Schoen 
Villa Balans 
PS. Je kunt ons helpen door deze vragenlijst te delen! 
Jullie info is zo waardevol voor het ontwikkelen van dit programma en platform. We hopen dus op veel 
respondenten. Deel je onze vragenlijst enthousiast via facebook, linked in of per mail, dan maak je kans op één van 
de drie exemplaren van het boek ‘Toen ik je zag’,van Isa Hoes. 

Heb je een partner die een psychische problemen heeft of in het 
verleden heeft gehad? 
Vraag instructies: Beantwoord je deze vraag met 'Nee'. Geen probleem, je kunt stoppen met het invullen van deze 
vragenlijst. Bedankt voor je moeite! 

 Ja, dit speelt op dit moment 

 Ja, in het verleden heb ik dit meegemaakt 

 Nee 

Heb je thuiswonende kinderen? 

 Ja 

 Nee 

Heeft je partner begeleiding voor zijn/haar aandoening? 

 Ja, op dit moment 

 Ja, in het verleden gehad 

 Nee, want er is geen hulp beschikbaar 

 Nee, want mijn partner heeft geen behoefte aan hulp 

 Anders (s.v.p. aangeven) 



 

 
Vragenlijst: Partner in Balans 

15 

 

Heb jij begeleiding gekregen/gezocht voor jezelf? 

 Ja, aangeboden door de hulpverlener van mijn partner 

 Ja, zelf gezocht 

 Nee 

 Anders (s.v.p. aangeven) 

Ervaar je een tekort aan hulpverlening/ondersteuning? Voor jezelf, 
voor je partner of beide? Geef een eigen toelichting: 

 

Zou je ondersteuning/begeleiding willen, speciaal voor jou? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

Zo ja, waar zou je ondersteuning/begeleiding bij willen? 

 

Over welke thema's zou je meer willen weten? 
Vraag instructies: Meerdere antwoorden aankruisen is mogelijk. 

 Praktische info over de aandoening van mijn partner 

 Over hoe ik moet omgaan met mijn partner 

 Over hoe ik me moet aanpassen aan een veranderde financiele situatie 

 Over zorgverlof en andere zaken die met mijn eigen werkgever te maken hebben 

 Over opvoeding en verzorging van kinderen in onze specifieke situatie 

 Over hoe ik meer tijd voor mezelf kan creëeren 

 Over mogelijkheden voor zorg/begeleiding van mijn partner 

 De mogelijkheid om ervaringen te delen met andere partners "die ernaast staan". 
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 Geen van deze antwoorden 

 Andere 

Kun je op een schaal van 1-10 aangeven op stelling: Ik voel me 
overbelast. 
Vraag instructies: 1= Ik voel me geheel niet overbelast 5= Ik voel me enigszins overbelast 10= Ik voel me zwaar 
overbelast 

            / 10 

Heb je je weleens ziek moeten melden vanwege de ziekte van je 
partner? 

 Nee 

 Ja, zelden 

 Ja, regelmatig 

 Ja, heel vaak 

 Andere 

Zou je behoefte hebben aan een cursusdag speciaal voor jou? Hoe 
blijf je overeind als  gezonde partner van iemand met een psychische 
ziekte? In deze cursus leren we je hoe je goed kunt zorgen voor 
jezelf. We leren je grenzen te stellen en bewuste te keuzes maken. In 
deze cursus sta jij centraal, met volop aandacht voor jouw bijzondere 
omstandigheden. Een cursus met veel ruimte voor delen van 
ervaringen met andere gezonde partners van mensen met een 
psychische aandoening.  

 Ja 

 Nee 

 Misschien 

 Ik weet het nog niet 

 Andere 

Wie zou deze dag moeten betalen? 

 Ikzelf 
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 Mijn werkgever 

 Anders 

Heb je belangstelling voor een online platform met blogs, informatie 
en een besloten forum? 

 Ja 

 Nee 

 Misschien 

 Weet ik niet 

Hoe waardeer je de titel van ons programma: Partner in Balans 
Vraag instructies: 1= totaal niet aansprekend 5= zeer aansprekend 

       / 5 

Als je ondersteuning zou zoeken,  welke vorm heeft dan je voorkeur? 
Vraag instructies: Meerdere antwoorden mogelijk 

 Cursus of bijeenkomst 

 Online cursus 

 Online forum 

 Andere 

Welke psychische aandoening heeft je partner? 
Vraag instructies: Het invullen van deze vraag is niet verplicht. 

 

Ben je man/vrouw? 

 Man 

 Vrouw 

Heb je betaald werk? 

 Ja 
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 Nee 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom 
"partner in balans"? 
Vraag instructies: Wil je op de hoogte blijven? Vergeet dan niet je mailadres in te vullen. 

 Nee 

 Ja, vul dan je mailadres in 

Heb je nog tips of opmerkingen n.a.v. het invullen van deze 
vragenlijst? Je kunt ze hieronder kwijt: 

 
 

Je kunt ons helpen door deze vragenlijst te delen! 
Jullie info is zo waardevol voor het ontwikkelen van dit programma en platform. We hopen dus op veel 
respondenten. Deel je onze vragenlijst enthousiast via facebook, linked in of per mail, dan maak je kans op één van 
de drie exemplaren van het boek ‘Toen ik je zag’,van Isa Hoes. 

 
 


