
Uitgebreide toelichting van het meetinstrument 

Vragenlijst Bewegingsapparaat      
 

        13-05-2012 

                                                                                           

        review: R.M.J. Schmitz 

                                                                                                       invoer:  EISM v Engelen  

 

1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Algemeen, overig, ongespecificeerd 
 

Aandoening 

(ICD) 

 

Bewegingsapparaat, Overig, ongespecificeerd 
 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Persoonlijke factoren, beweging, participatie algemeen,. 

 

 Korte beschrijving De VBA vragenlijst gaat over gezondheid en werk. De lijst geeft 

een indruk over het algemeen fysieke en psychische welbevinden van dit moment. 

Verder wordt een inventarisatie gemaakt van welke activiteiten men met name uitvoert 

op het werk en hoe zwaar deze fysiek zijn. Het is een korte vragenlijst waarbij de meeste 

vragen met ja of nee beantwoord dienen te worden. 

 

 Doelgroep Volwassenen, 18 jaar en ouder. 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie Hildebrandt V.H., Bongers P.M., van Dijk F.J.H., Kemper 

H.C.G., Dul J. (2001)
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 Nederlandse versie Hildebrandt V.H., Bongers P.M., van Dijk F.J.H., Kemper 

H.C.G., Dul J. (2001)
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2 Doel van het meetinstrument 

 

  Evaluatief      

             Inventariserend 

   



3 Soort/ Vorm van het meetinstrument     

 

 Vragenlijst     

 Opbouw  totaal 11 items verdeeld over 7 subcategorieën. 

Algemeen (11 items) 

Gezondheid (11 items) 

Werk (49 items) 

vrije tijd (6 items) 

Rug (13 items) 

nek en/of schouders (13 items) 

Eigen mening (8 items) 
 

 Invulinstructie Gesloten vragen in te vullen door patiënt. 

 Meetniveau  per item: wijze van score (variabel) 

 In alle gevallen betekent een hoge score dat het betreffende werkaspect relatief negatief 

 wordt beoordeeld, terwijl een lage score juist een relatief gunstige beoordeling inhoudt. 

 Met het programma Loquest ©.EXE kunnen de pagina’s ingevoerd worden waarin deze 

 verwerkt worden. Voor verkrijgbaarheid van de Loquest ©.EXE moet contact worden 

 opgenomen met TNO Arbeid. 

           

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

Vragenlijst afkomstig van: TNO Innovation of life, Vragenlijst bewegingsapparaat Zie: 

http://www.tno.nl/downloads/vba.pdf  

 Geschatte kosten gratis te downloaden 
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 Copyright ja 

 

5  Methodologische kwaliteit      

 

 Interne consistentie 

 

                                       Gehele lijst: 

  Cronbach’s α: 0.95, N=1,575 populatie: mensen uit 24 verschillende beroepen,  

  61% man 39% vrouw, gemiddelde leeftijd 35 jaar.
1
  

 

 Reproduceerbaarheid 
 

 Betrouwbaarheid (reliability)  

                  Gehele lijst: 

population N=94 uit 4 verschillende beroepen, Pearson correlation coefficient 

van 0.98 tussen tussen twee beoordeleaars. Test-hertest bij beide beoordelaars 

Pearson = 0.98 en 0.99.
1
  

 

 Validiteit 

 

Divergent validity  Uit onderzoek blijkt dat de divergente validiteit voldoende 

in vergelijking met een index van psychosociale werkomstandigheden en 

ongemakken tijdens blootstelling aan fysieke belasting.
1 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.tno.nl/downloads/vba.pdf


 

De resultaten van het onderzoek van Hildebrandt tonen dat de vragenlijst valide 

genoeg is om groepen met relatief veel klachten van het 

bewegingsapparaat en/of hoge werkbelasting te onderscheiden.
3,4

 

 

 

 Concurrent validity   Arbeider groepen met verschillende muskuloskeletale 

lasten kunnen worden onderscheiden aan de hand van indicatoren en andere 

factoren. Met betrekking tot de concurrent validiteit, blijkt dat de meeste 

indicatoren en factoren significante assosiaties hebben met lage rug en/of nek-

schouder klachten laten zien.
1
   

  

 Responsiviteit / longitudinale validiteit 

 

Geen gegevens bekend 

 

6 Hanteerbaarheid/ Feasibility 

            

 Taal Nederlands 

 Benodigdheden invulformulier 

 Randvoorwaarden persoon moet alleen, zonder hulp van anderen de vragen invullen 

 Benodigde tijd ongeveer 30 tot 40 minuten 

 Gebruikershandleiding   ja; http://www.tno.nl/downloads/handleiding1.pdf  

 

7          Normgegevens 

 

8 Overige gegevens 
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