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Overzicht vragenlijsten  
  

De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten is tevens beschikbaar via 

www.dica.nl. 

 

Tabel 1. Vragenlijsten  
Domein Vragenlijst Dimensies 

Kwaliteit van leven Lumbaal specifiek (NRS) Pijnintensiteit rug en been 

Lage rugklachten specifiek 

(ODI) 

Mate van beperking: pijnintensiteit, persoonlijke verzorging, tillen, 

lopen, zitten, staan, slapen, seksleven, sociale leven, reizen 

Generiek (EQ-5D-3L) Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, 

angst/depressie, ervaren gezondheid 

Generiek (RAND-36) - Fysieke gezondheid: fysiek functioneren, rolfunctioneren fysiek, 

lichamelijke pijn, ervaren gezondheid 

- Psychische gezondheid: sociaal functioneren, rolfunctioneren 

emotioneel, geestelijke gezondheid, vitaliteit 

- Gezondheidsverandering 

 

Vragenlijsten  
  

Generiek kwaliteit van leven (EQ-5D-3L)  

Zet bij iedere hieronder vermelde groep een kruisje in één hokje achter de zin die het best uw 
gezondheidstoestand van vandaag weergeeft. 

 
Mobiliteit 
Ik heb geen problemen met lopen 
Ik heb enige problemen met lopen 
Ik ben bedlegerig   

 

Zelfzorg 
Ik heb geen problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden   
Ik heb enige problemen om mij te wassen of aan te kleden   
Ik ben niet in staat om mij te wassen of aan te kleden 

 

Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden, gezins- of vrijetijdsactiviteiten) 
Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten   
Ik heb enige problemen met mijn dagelijkse activiteiten   
Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren 

 

Pijn/klachten 
Ik heb geen pijn of andere klachten   
Ik heb matige pijn of andere klachten   
Ik heb zeer ernstige pijn of andere klachten   
Angst/depressie 
Ik ben niet angstig of somber  

http://www.dica.nl/


2  
 Versie 3.0 Copyright © 2017 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ik ben matig angstig of somber 
Ik ben erg angstig of somber  

 

Generiek kwaliteit van leven (RAND-36)  

Toelichting: 
In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. 
Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen? 
Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest 
van toepassing is. 
 

1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid benoemen? 

Uitstekend  
Zeer goed   
Goed    
Matig    
Slecht     

 

2. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen vergeleken met een jaar geleden? 

Veel beter dan een jaar geleden    
Iets beter dan een jaar geleden     
Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden   
Iets slechter dan een jaar geleden    
Veel slechter dan een jaar geleden    

 

3. De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op dit 
moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in welke mate? 
 

Ja,   Ja, een    Nee, hele- 
ernstig  beetje    maal niet 
beperkt  beperkt   beperkt 

a) Forse inspanning            
zoals hardlopen, zware voorwerpen 
tillen, inspannend sporten. 
b) Matige inspanning            
zoals het verplaatsen van een 
tafel, stofzuigen, fietsen. 
c) Tillen of boodschappen dragen          
d) Een paar trappen oplopen           
e) Eén trap oplopen            
f) Buigen, knielen of bukken           
g) Meer dan een kilometer lopen          
h) Een halve kilometer lopen           
i) Honderd meter lopen           
j) Uzelf wassen of aankleden           

 

4. Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de volgende 
problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? 
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Voort-  Vaak  Soms  Zelden  Nooit 
durend 

a) U heeft minder tijd kunnen besteden            
aan werk of andere bezigheden 
b) U heeft minder bereikt dan u            
zou willen 
c) U was beperkt in het soort             
werk of het soort bezigheden 
d) U had moeite met het werk of            
andere bezigheden (het kostte 
u bijvoorbeeld extra inspanning) 

 

5. Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of 
angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere 
dagelijkse bezigheden? 

Voort-  Vaak  Soms  Zelden  Nooit 
durend 

a) U heeft minder tijd kunnen besteden            
aan werk of andere bezigheden 
b) U heeft minder bereikt dan u             
zou willen 
c) U heeft het werk of andere bezigheden           
niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend 
bent 

 

6. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen u de 
afgelopen 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden met gezin, vrienden, buren of 
anderen? 

 
Helemaal niet   
Enigszins   
Nogal    
Veel    
Heel erg veel   

 

7. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken? 
 
Geen    
Heel licht   
Licht    
Nogal    
Ernstig    
Heel ernstig   

 

8. In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale werkzaamheden 
(zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? 
 
Helemaal niet    
Een klein beetje   
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Nogal     
Veel     
Heel erg veel    

 
9. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken: 

 

Voort-  Vaak  Soms  Zelden  Nooit 
durend 

a) Voelde u zich levenslustig?             
b) Voelde u zich erg zenuwachtig?            
c) Zat u zo erg in de put             
dat niets u kon opvrolijken? 
d) Voelde u zich kalm en rustig?            
e) Voelde u zich erg energiek?             
f) Voelde u zich neerslachtig             
en somber? 
g) Voelde u zich uitgeblust?             
h) Voelde u zich gelukkig?             
i) Voelde u zich moe?              

 

10. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de afgelopen 
4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd? 
 
Voortdurend   
Vaak    
Soms    
Zelden    
Nooit    

 

11. Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende 
uitspraken voor uzelf vindt. 
 

Volkomen         Groten-      Weet              Groten-   Volkomen 
juist   deels       ik niet  deels  onjuist 

juist    onjuist 
a) Ik lijk gemakkelijker                                 
ziek te worden dan 
andere mensen 
b) Ik ben net zo gezond                    
als andere mensen 
die ik ken 
c) Ik verwacht dat mijn                   
gezondheid achteruit 
zal gaan 
d) Mijn gezondheid is                   
uitstekend 

 
 

Lumbaal specifiek (NRS)  
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Denk goed na over hoeveel rugpijn u de afgelopen week heeft gehad. Kruis, op een schaal van 1 tot 10, 

het hokje aan dat weergeeft hoeveel pijn gemiddeld heeft gehad in die tijd. Hierbij staat 0 voor 'geen pijn' 

en 10 staat voor 'ergst mogelijke pijn'. 

Denk goed na over hoeveel beenpijn u de afgelopen week heeft gehad. Kruis, op een schaal van 1 tot 10, 

het hokje aan dat weergeeft hoeveel pijn gemiddeld heeft gehad in die tijd. Hierbij staat 0 voor 'geen pijn' 

en 10 staat voor 'ergst mogelijke pijn'. 

 

Lage rugklachten specifiek (ODI)  

Pijnintensiteit 

1. Ik heb momenteel geen pijn.  

2. De pijn is momenteel erg mild.  

3. De pijn is momenteel gematigd. 

4. De pijn is momenteel tamelijk heftig. 

5. De pijn is momenteel erg heftig.  

6. De pijn is momenteel het ergst voorstelbaar. 

 

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, enz.) 

1. Ik kan normaal voor mezelf zorgen zonder extra pijn te veroorzaken. 

2. Ik kan normaal voor mezelf zorgen, maar het is erg pijnlijk.  

3. Het is pijnlijk om voor mezelf te zorgen en ik ben langzaam en voorzichtig. 

4. Ik heb enige hulp nodig, maar het lukt me om het grootste deel van mijn persoonlijke verzorging 

zelf te doen.  

5. Ik heb elke dag hulp nodig in de meeste aspecten van zelfverzorging.  

6. Ik kleed me niet aan, was me met moeite en blijf in bed.  

 

Tillen 

1. Ik kan zware gewichten tillen zonder extra pijn. 

2. Ik kan zware gewichten tillen, maar het geeft extra pijn.  

3. Pijn weerhoudt me zware gewichten van de vloer te tillen, maar als ze op een gunstige plek zijn, 

bijvoorbeeld op een tafel, lukt het me. 

4. Pijn weerhoudt me zware gewichten te tillen, maar het lukt me bij lichte tot middelzware 

gewichten als ze op een gunstige plek zijn. 

5. Ik kan alleen heel lichte gewichten tillen. 

6. Ik kan helemaal niets tillen of dragen. 

 

Lopen 

1. Pijn weerhoudt me niet in het lopen van iedere afstand. 

2. Pijn weerhoudt me meer dan 1½ kilometer te lopen. 

3. Pijn weerhoudt me meer dan 500 meter te lopen. 

4. Pijn weerhoudt me meer dan 100 meter te lopen.  

5. Ik kan alleen lopen door een stok of krukken te gebruiken. 

6. Ik lig de meeste tijd in bed en moet naar het toilet kruipen.  

Zitten 
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1. Ik kan in iedere stoel zitten zo lang als ik wil.  

2. Ik kan in mijn favoriete stoel zitten zo lang als ik wil.  

3. Pijn weerhoudt me meer dan 1 uur te zitten. 

 

4. Pijn weerhoudt me meer dan een half uur te zitten.  

5. Pijn weerhoudt me meer dan 10 minuten te zitten.  

6. Pijn weerhoudt me überhaupt te zitten. 

 

Staan 

1. Ik kan net zo lang staan als ik wil zonder extra pijn.  

2. Ik kan net zo lang staan als ik wil, maar het geeft me extra pijn.  

3. Pijn weerhoudt me meer dan 1 uur te staan.  

4. Pijn weerhoudt me meer dan een half uur te staan. 

5. Pijn weerhoudt me meer dan 10 minuten te staan. 

6. Pijn weerhoudt me überhaupt om te staan.  

 

Slapen 

1. Mijn slaap wordt nooit verstoord door pijn. 

2. Mijn slaap wordt af en toe verstoord door pijn. 

3. Door pijn heb ik minder dan 6 uur slaap.  

4. Door pijn heb ik minder dan 4 uur slaap.  

5. Door pijn heb ik minder dan 2 uur slaap.  

6. Pijn weerhoudt me überhaupt om te slapen.  

 

Seksleven (Invullen indien van toepassing, vraag kan worden overgeslagen) 

1. Mijn seksleven is normaal en veroorzaakt geen extra pijn. 

2. Mijn seksleven is normaal, maar veroorzaakt wat extra pijn.  

3. Mijn seksleven is bijna normaal, maar is erg pijnlijk. 

4. Mijn seksleven wordt ernstig belemmerd door pijn. 

5. Mijn seksleven is bijna afwezig door pijn. 

6. Pijn weerhoudt me überhaupt van een seksleven.  

 

Sociale leven 

1. Mijn sociale leven is normaal en veroorzaakt me geen extra pijn. 

2. Mijn sociale leven is normaal, maar verhoogt het niveau van pijn.  

3. Pijn heeft geen significante invloed op mijn sociale leven, behalve dat het mij beperkt in        mijn 

interesses die meer energie vergen, bijvoorbeeld sport enz.  

4. Pijn heeft mijn sociale leven belemmerd en ik ga niet meer zo vaak de deur uit.  

5. Pijn heeft mijn sociale leven beperkt tot bij mij thuis.  

6. Ik heb geen sociaal leven door pijn.  
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Reizen 

1. Ik kan overal naar toe reizen zonder pijn.  

2. Ik kan overal naar toe reizen, maar het geeft extra pijn. 

3. Pijn is slecht, maar het lukt me meer dan twee uur te reizen.  

4. Pijn beperkt me tot reizen van minder dan een uur. 

5. Pijn beperkt me tot korte, noodzakelijke reizen van minder dan 30 minuten.  

6. Pijn weerhoudt me van reizen behalve om behandeling te krijgen. 

 

 


