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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Thorax/ buik/ organen 
Onderste extremiteit 
 

Aandoening 
(ICD) 
 

Circulatie en ademhalingsstelsel 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Sensorische functies en pijn, Persoonlijke factoren 

 
• Korte beschrijving  De Borg RPE-schaal is een 15-puntsschaal (6 tot 20) die gebruikt 

wordt om subjectieve ervaringen tijdens  fysieke belasting te beoordelen. Deze subjectieve 
belastingsschaal kan helpen bij het inschatten van belastingsverschijnselen, zoals de mate van 
inspanning, de belastingsgraad en vermoeidheid. De Borgschaal kan o.a. hartpatiënten 
ondersteunen bij het op een verantwoorde wijze van bewegen. De schaal varieert van 6 (geen 
inspanning) tot 20 (absoluut maximale inspanning) en geeft nuttige informatie over de 
relatieve belasting, zoals die door de patiënt zelf ervaren wordt.1,2 Van dit instrument is een 
originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.  

 
• Doelgroep  hartpatiënten, tevens te gebruiken bij andere doelgroepen waarbij de 

                        belastingsintensiteit tijdens fysieke belasting gemeten dient te worden.1 
 
• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Borg GAV (1973)2 
 Nederlandse versie  beschikbare versie afkomstig uit KNGF-richtlijn Hartrevalidatie 

                                     (2011)3 
 
2          Doel van het meetinstrument 
 

• Evaluatief / effectiviteit 
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3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Observatielijst 
• Opbouw  een schaal van 6-20 waarop gescoord kan worden.  

                    Toepassing van de schaal bij uitvoering van een bepaalde belasting. 
• Invulinstructie  geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar je de belasting vindt 

                              De ervaren zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van inspanning, 
                              vermoeidheid in de spieren en het gevoel van ‘buiten adem zijn’. 
                              Bekijk de scores op de schaal. Geef een score van 6 tot 20. Hierbij  
                              betekent 6 geen enkele belasting en 20 een maximale inspanning. Probeer  
                              jouw gevoelens zo eerlijk mogelijk te beschrijven zonder te overwegen  
                              hoe zwaar de belasting werkelijk is. Geef noch een overschatting, noch  
                              een onderschatting. Alleen jouw eigen gevoel is hierbij belangrijk, niet  
                              wat andere mensen aangeven. Kijk naar de schaal en beschrijvingen, kies  
                              een getal (6-20).3 

• Meetniveau  per item: wijze score (6-20); meetniveau ordinaal 
                         6 = geen inspanning 
                         20 = absoluut maximale inspanning 
 

4 Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  
• Geschatte kosten  gratis te downloaden  
• Copyright  ja 

 

 5 Methodologische kwaliteit 
 

• Interne consistentie  
                                                                            

• Reproduceerbaarheid 
 
 Betrouwbaarheid (reliability)  
 Gehele lijst: 
R(Spearman), intra: n=57, populatie vrouwelijke pubers: 0.644 
ICC: n=57, populatie vrouwelijke pubers: 0.784 
ICC: n=10, populatie gezonde blinde proefpersonen:  
         %HRmax bij RPE 9  : 0.80 
        % HRmax bij RPE 11: 0.88 
         %HRmax bij RPE 13: 0.835 
ICC: n=10, populatie gezonde blinde proefpersonen: 
         %VO2max bij RPE 9  : 0.84 
         %VO2max bij RPE 11: 0.78 
         %VO2max bij RPE 13: 0.525 

 
 

         
 
 
 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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• Validiteit 

 
 
 Concurrent validity  Correlatie tussen RPE en %VO2R  R(spearman), n=23, populatie 

                                       personen met neuropathie op basis van DM2: 0.94 6  
 
 Construct Validity 
 Gehele lijst: 

 
                           Tabel 1: Correlatie Borg RPE met diverse inspanningsfysiologische parameters 7 

Parameter R(Pearson) overall* 
populatie gezonde 
proefpersonen 

R(Pearson) overall 
populatie 
vrouwelijke pubers, 
n=57 

Hartfrequentie 0.62  0.64  
Bloedlactaatwaarden 0.57   
%VO2 max 0.64  0.67  
VO2 0.63  0.63  
Ventilatie 0.61  0.64  
Respiratory quotient  0.49  
Respiratory rate 0.72  0.44  

                           * Waarden verkregen door meta-analyse (aantal correlaties kleiner of gelijk aan 169) 
 

 
Correlatie met Hartfrequentie: R(Pearson), n=38, populatie Patiënten met de ziekte van 
parkinson stadium 2 tot 3: 0.618,9 

Correlatie met meetinstrument inspanningscapaciteit: R(Pearson), n=38, populatie Patiënten 
met de ziekte van parkinson stadium 2 tot 3: 0.778,9 

Correlatie met Hartfrequentie: R(Pearson), n=2560, populatie blanke mannen en vrouwen: 
0.748,9 

Correlatie met meetinstrument bloedlactaatwaarden: R(Pearson), n=2560, populatie: blanke 
mannen en vrouwen 0.838,9 

 
• Responsiviteit / longitudinale validiteit  

 
Rachel et al. heeft onderzoek verricht naar de longitudinale validiteit van de Borg RPE-schaal met 
betrekking tot ademnood. De metingen zijn uitgevoerd bij gezonde proefpersonen over een periode 
van 40 weken. De conclusie luidde dat met behulp van de Borg RPE-schaal betrouwbare uitspraken 
gedaan kunnen worden met betrekking tot ademnood.5 
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6 Hanteerbaarheid / feasibility 
              

• Taal  origineel Engels, Nederlandse vertaling 
• Benodigdheden  borgschaal en pen 
• Randvoorwaarden  persoon geeft zelf de zwaarte tijdens de belasting aan 
• Benodigde tijd  afhankelijk van de fysieke belasting 
• Gebruikershandleiding  nee 

 
 

7          Normgegevens 
 

• Uitkomstklassen en normgegevens  
 Interpretatie:  
Hoe hoger de patiënt op de schaal scoort des te zwaarder is de lichamelijke aanspanning die hij/zij 
ervaart. 
Verder kan ook een RPE-waarde berekend worden: Borgwaarde x 10 = hartslag.10 

 

8          Overige gegevens 
 

• De oorspronkelijke Borg RPE bestaat uit een scoring van 6-20, waarbij de auteur de volgende 
achtergrondgedachte had: de schaalverdeling komt na vermenigvuldiging met 10 overeen met 
de hartfrequentie. Echter worden ook andere scoringsmogelijkheden toegepast zoals de schaal 
tussen 0-10.11 De methodologische gegevens zijn o.a. uitgewerkt in onderzoek van Bove et al.12, 
Rodríguez-Marroyo13 en Soriano-Maldonado14. 

• Let op: De Borgschaal is zonder goede instructie moeilijk te hanteren door hartpatiënten. Hart in 
Beweging heeft de brochure “Het gebruik van de Borgschaal bewegingsactiviteiten  voor 
hartpatiënten” uitgegeven. De brochure is geschreven voor begeleiders die patiënten willen leren 
om de Borgschaal te gebruiken. Naast de instructies uit deze brochure zijn praktische ervaring en 
een praktijkinstructie in het gebruik van de schaal essentieel. Het  gebruik van de Borgschaal 
vereist oefening van zowel de begeleider als de gebruiker. Personen die niet bekend zijn met de 
schaal neigen ertoe de RPE-score te onderschatten bij lage en middelmatige belastingsintensiteit.1 

• Het hoofddoel van het gebruik van de Borg RPE-schaal is het ontwikkelen van een 
actieve leefstijl. De schaal kan o.a. ondersteuning bieden bij: het overwinnen van angst 
bij inspanning, het vergroten van zelfvertrouwen en het leren kennen van de eigen 
grenzen.1 

• De Borgschaal neemt lineair toe met inspanningsintensiteit, hartfrequentie en   
zuurstofopname.1 

• De Borg RPE wordt bij diverse doelgroepen toegepast. Echter blijken er doelgroepen te zijn die 
minder geschikt zijn voor dit meetinstrument, nl.: 
CVA-patiënten: de studie van Bustin (2011) laat geen relatie zien tussen de Borg RPE schaal als 
subjectieve maat voor de ervaren belasting, en de hartslagfrequentie en bloeddruk als objectieve 
maten bij patiënten met een CVA, gemeten na een submaximale looptest.15 

Patiënten met paniek aanvallen: de studie van Muotri (2017) laat verhoogde Borg waardes zien 
in vergelijking met de objectieve inspanningsmaten.16 
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