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Wat/wie wil je precies meten?

Wat is een geschikte vragenlijst?

Hoe vind je een geschikte vragenlijst?

Hoe bepaal je de kwaliteit van een 

vragenlijst?

Hoe vertaal je een vragenlijst?

Hoe maak je zelf een vragenlijst?
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Wat wil je precies meten?

4

Wat iemand doet

Wat iemand kan

Wat iemand denkt te kunnen

Fysiek functioneren

Mentaal functioneren

Sociaal functioneren

Voorbeeld: Kwaliteit van leven

Algemeen

Gezondheids-gerelateerd

Ziekte-specifiek

Symptomen

Functioneren

Ervaren gezondheid

Concept?
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Hoe zijn concepten aan elkaar 
gerelateerd?

Biological and
physiological

variables

Perceived
symptoms

Functional
status

General
health

perceptions

Overall
quality of life

Characteristics of
the individual

Characteristics of
the environment

[Wilson & Cleary. JAMA 1995;273:59-65]
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Wie wil je precies meten?

Leeftijd
Diagnose
Ernst van aandoening

Doelgroep?
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1. Relevantie en volledigheid van de vragen

bv toepassing van een schouder beperkingsvragenlijst voor 
patiënten net pols klachten

Ter overweging

2. Meetbereik risico op plafond / bodem effecten

bv toepassing van een depressie vragenlijst, ontwikkeld
in de tweede lijn, in de huisartspraktijk
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Wie wil je precies meten?

Op individueel niveau is de meetfout veel 
groter dan op groepsniveau

Van veel vragenlijsten is de meetfout te 
groot om op individueel niveau betrouwbare 
metingen te krijgen

Individu of groep?
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Wat is een geschikte vragenlijst?

Kwaliteitskenmerken

Betrouwbaarheid

Validiteit

Responsiviteit

Interpreteerbaarheid
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Reliability

Internal
Consistency Reliability

 
(test‐retest,
Inter‐rater,
Intra‐rater)

Measurement

 
error

(test‐retest,
Inter‐rater,
Intra‐rater)

Responsiveness

Responsiveness

Validity
Content

 
validity

Construct

 
validity

Criterion

 
validity

(concurrent validity,

 
predictive

 
validity)

Structural

 

validity Hypotheses‐testing

Cross‐cultural

 
validity

face 
validity

Interpretability

Quality of a 
measurement instrument
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Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid
- Hoe goed kun je mensen van elkaar onderscheiden, 
ondanks meetfouten?

Meetfout
- wat is de absolute meetfout, uitgedrukt in de eenheid van 
de schaal?
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Betrouwbaarheid

Hoe goed kun je mensen van elkaar 
onderscheiden, ondanks meetfouten?

gewicht65 70 75 80
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Betrouwbaarheid en meetfout

var (persons)

var (persons) + var (error)
Betrouwbaarheid r =

var (persons) = variatie tussen personen

var (error) = meetfout
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Validiteit
Meet je wat je wilt meten?

Inhoudsvaliditeit
- zijn alle vragen die gesteld worden relevant?
- worden alle relevante vragen gesteld?

Structurele validiteit
- komen de dimensies (subschalen) overeen met wat je op 
basis van het conceptueel model zou verwachten?

Criterion validiteit
- komen scores overeen met scores op een gouden 
standaard?

Construct validiteit
- komen scores overeen met scores op 
gelijksoortige meetinstrumenten?
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Responsiviteit

Kan de vragenlijst veranderingen meten?

Criterion responsiviteit
- komen veranderingen in scores overeen met veranderingen 
in scores op een gouden standaard?

Construct responsiviteit
- komen veranderingen in scores overeen met veranderingen 
in scores op gelijksoortige meetinstrumenten?
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Interpreteerbaarheid

Wat betekent 20 punten op een schaal van 0-100?

Wat betekent een verandering van 5 punten op een 
schaal van 0-24?

Wat is een minimaal relevant verschil/verandering in 
score op deze vragenlijst?
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Interpreteerbaarheid

Normscores

Scores van relevante (sub)groepen

“Minimal Important Change (MIC)”
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Minimal Important Change

Verandering 
op de 
vragenlijst

+

_

afkappunt = MICafkappunt = MIC

Relevante 
verandering

EXTERN CRITERIUM

Niet 
veranderd

O
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Interpreteerbaarheid

meetfout = 6 punten
MIC = 8 punten
Verandering van patiënt = 5 punten

MIC =8

Een verandering van 5 punten kan niet worden onderscheiden van meetfout 
en is niet belangrijk voor de patiënt 

patiënt = 5

0 
no change

max verbetering

meetfout (+/- 6)

max verslechtering 6-6
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Interpreteerbaarheid

meetfout = 6 punten
MIC = 8 punten
Verandering van patiënt = 7 punten

MIC =8

Een verandering van 7 punten is een ‘echte’ verandering, maar is niet 
belangrijk voor de patiënt 

patiënt = 7

0 
no change

max verbetering

meetfout (+/- 6)

max verslechtering 6-6
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Interpreteerbaarheid

meetfout = 6 punten
MIC = 8 punten
Verandering van patiënt = 9 punten

MIC =8

Een verandering van 9 punten is een ‘echte’ verandering, en is belangrijk 
voor de patiënt 

patiënt = 9

0 
no change

max verbetering

meetfout (+/- 6)

max verslechtering 6-6



www.kmin-vumc.nl
Hoe vind je een geschikte vragenlijst?

Sytematische reviews

Databases van vragenlijsten op internet

Zoeken: Pubmed, Embase, etc.
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Hoe bepaal je de kwaliteit van een 
vragenlijst?
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Checklist met kwaliteitscriteria
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Hoe vertaal je een vragenlijst?

• 2-3 onafhankelijke heenvertalingen door personen met de NL als moedertaal. Eén 
van de vertalers heeft verstand van het concept dat de vragenlijst meet, één 
vertaler heeft geen kennis van het concept en ook geen medische achtergrond.

• De vertalers maken samen met een onafhankelijk persoon een gezamelijke 
forward vertaling.

• 2-3 onafhankelijke terugvertalingen door personen met de brontaal (bv. Engels) 
als moedertaal. Beide vertalers hebben geen kennis van het concept en geen 
medische achtergrond.

•De definitieve vertaling wordt gemaakt door een expert comité, bestaande uit de 
vertalers, methodologen en health care professionals, in overleg met de 
oorsponkelijke makers van de vragenlijst.

• Pilot studie bij 30-40 mensen uit de doelgroep waarin je het instrument wilt gaan 
gebruiken. Vragenlijst laten invullen en mensen achteraf interviewen over de 
betekenis van de items en antwoordcategorieën.

Beaton DE, et al. Spine 2000;25:3186-91.
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

“onderzoekers gebruiken liever elkaars 
tandenborstel dan elkaars 

meetinstrument”

Susan Picavet 2001
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 1 Definitie concept en conceptueel model
Stap 2 Keuze van meetmethode
Stap 3 Selectie en formulering vragen
Stap 4 Scoring issues
Stap 5 Pilot studie
Stap 6 Field testing
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 3 Selectie van vragen

Input uit literatuur, experts, doelgroep 

focus groepen, diepte interviews
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 3 Formulering van vragen

- Begrijpelijke taal (12-jarige)

- Geen termen met dubbele betekenissen (bv ‘redelijk’)

- Vragen moet specifiek zijn (bv pijn: huidige pijn, ergste

pijn, gemiddelde pijn?)

- Geen twee vragen tegelijk stellen (vermijd het woord ‘en’)

- Geen ontkenningen (bv ‘ik heb geen pijn als ik loop’)
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 4 Scoring issues

- Ordinale schaal: max 5-7 categorieën

- VAS schaal: schijn-precisie, lastig te scoren

- Somscores: alleen vragen die een zelfde concept

meten optellen
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 5 Pilot studie

- 15-30 patiënten uit de doelgroep

- begrijpelijkheid, relevantie, acceptatie van vragen 

(bv hard op denken tijdens invullen)

- vraag of aspecten gemist zijn
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Hoe maak je zelf een vragenlijst?

Stap 6 Field testing

- bekijk scores op de vragen (missings, verdeling)

- belangrijkheid van de vragen

- dimensionaliteit – factor analyse

- interne consistentie – Cronbach’s alpha

- evt schaalbaarheid (verdeling vragen over de schaal)

- plafond en vloer effecten
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www.kmin-vumc.nl
Take home boodschappen

• Denk goed na over wat je precies wilt meten

• Gebruik liever een bestaande vragenlijst dan een nieuwe 

• Let op betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit,

en interpreteerbaarheid

Wat een goede vragenlijst is hangt af van hoe goed jij weet 

wat je wil meten en hoe goed de vragenlijst dat kan meten

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://places.mongabay.com/south_america/galapagos_tortoise.jpg&imgrefurl=http://world.mongabay.com/dutch/travel/files/p4401p.html&usg=__o5cLu_zxeQafEtxPKWGHc1BCqOU=&h=336&w=500&sz=68&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=skdVIm7WdsL-cM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dschildpad%26tbnid%3D2WaBibNs3Tg3uM:%26tbnh%3D0%26tbnw%3D0%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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