
Gebruikershandleiding van MS Forms  

 

MS Forms is een eenvoudig en intuïtief hulpmiddel. Zodra u de per e-mail ontvangen link hebt geopend, 

wordt u rechtstreeks naar het formulier geleid dat u moet invullen. Elk ziekenhuis ontvangt een link in het 

FR en het NL en kiest de gewenste taal. De link blijft geldig voor de duur van het project. 

Opgelet, er kunnen problemen optreden indien MS Forms geopend wordt met Microsoft Edge en Internet 

Explorer browsers. Indien u de vragenlijst niet kunt openen, kan een recentere browser (Chrome, 

Firefox,...) soelaas bieden. Indien u een Microsoft licentie heeft, verschijnt de mogelijkheid om zich in te 

loggen. Het is evenwel niet noodzakelijk om zich in te loggen om de vragenlijst in te vullen. 

 

In een MS FORMS vragenlijst kan elke vraag een ander type antwoord hebben:  

- beknopt tekstantwoord: u dient tekst of cijfers invullen van maximaal 2.000 tekens. 

- cijfer antwoord: dit dient ingevuld te worden met getallen. Komma's kunnen in dit formaat 

niet worden ingevuld, maar u kunt voor decimalen een punt gebruiken. 

- één keuzeantwoord: slechts één antwoord is mogelijk. 

- meerkeuze antwoord: meerdere antwoorden mogelijk. 

- een extern bestand invoegen: u kunt een bestand van uw computer uploaden.  

Elke vraag is ondergebracht in een rubriek. Een rubriek groepeert verschillende vragen volgens een thema.  

Een vraag kan verplichte antwoorden vereisen, aangegeven met een "* ". Deze vragen moeten worden 

beantwoord voordat u naar de volgende rubriek gaat door op de knop "Volgende" te klikken. Indien u 

deze vragen niet invult, kan u de vragenlijst niet verzenden. Het is mogelijk terug te gaan om een 

verplichte vraag opnieuw te beantwoorden, maar dit betekent dat u andere reeds ingevulde antwoorden 

verloren gaan. 

Zodra u naar een volgende rubriek gaat, kunt u niet meer naar de vorige rubriek teruggaan zonder de 

antwoorden te verliezen die u al in de geopende rubriek hebt ingevuld. 

U kunt het formulier op elk moment afdrukken (bijvoorbeeld in PDF-formaat). Als u het formulier afdrukt 

voordat u het verstuurt, kunt u uw ingevulde antwoorden echter niet zien. Op deze print/PDF versie kunt 

u alle vragen van het formulier zien, zoals ook beschikbaar in de handleiding, maar bij het invullen van MS 

FORMS zullen niet al deze vragen verschijnen. Bij het invullen op MS FORMS verschijnen de vragen in 

functie van de antwoorden die u heeft aangeduid bij eerdere vrageb.  

Zodra u het formulier hebt ingevuld, kunt u het opslaan en verzenden door op de knop "Verzenden" te 

klikken.  

Het is mogelijk om meer dan één vragenlijst per respondent of ziekenhuis te versturen. Voor 

controledoeleinden zal echter alleen de meest recente worden gebruikt.  

 



Opgelet : Onthoud goed dat het formulier niet in de loop van het proces wordt opgeslagen op uw 

webbrowser. Indien  u uw browser sluit zonder de vragenlijst te hebben ingevuld en op "Verzenden" te 

hebben geklikt, gaat uw werk verloren.  

 


