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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige, ongespecificeerd. 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overige, ongespecificeerd. 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Overige, ongespecificeerd. 

 

 Korte beschrijving Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal 

ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden 

gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin 

van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Indien de behandelaar tevens 

geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling 

kan de GPE met 2 items worden toegepast. 

 

 

 Doelgroep  Generiek toepasbaar 

 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie Hudak PL, Wright JG. 2000  

 Nederlandse versie  ongeautoriseerde versie 

 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

  Evaluatief/Effectiviteit 

 



 

 

3 Soort/ Vorm van het meetinstrument 

 

 Vragenlijst 

 Opbouw  totaal 2 items, subcategorie A ‘Mate van herstel ; subcategorie B, Mate van 

tevredenheid. 

Het is feitelijk een transitieschaal welke de perceptie van de patiënt in deze weergeeft. 

 Invulinstructie Gesloten vragen met 7-puntsschaal in te vullen door patiënt. 

            Meetniveau per item : wijze score (7-puntsschaal) meetniveau ordinaal  

 
 

4 Verkrijgbaarheid  

 

 Opvraagbaar bij www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten gratis te downloaden  

 Copyright  nee 

 

 

5 Methodologische kwaliteit      

 

 Interne consitentie: 

n.v.t 

 

 Betrouwbaarheid: 

Test-hertestbetrouwbaarheid ICC=0.997, 0.999 bij eerste meting, 0.951, 0.975 bij 6-

weken- meting en 0.8950.947 bij meting na 12 maanden (N=134). 3 

 

 Validiteit: 

De correlatie tussen het ervaren herstel enerzijds en de veranderscores op pijn en 

ADL-beperkingen is r = 0.58-0.84 (N-134). 3 

 

 Resposiviteit 

Geen gegevens bekend 

 

 

6 Hanteerbaarheid/ Feasibility 

              

 Taal Nederlands 

 Benodigdheden invulformulier. 

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

 Benodigde tijd ongeveer  1 minuut 

 Gebruikershandleiding   Nee 
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7          Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen en normgegevens    

 

             Normgroep: patiënten met rugklachten 

                  

Wanneer klinische verandering:  

                 Men spreekt van ‘klinische verbetering’ als gescoord wordt in categorie 1 (‘volledig   

                 hersteld’) of in categorie 2 (‘veel verbeterd’). Categorie 3 (‘Enigszins verbeterd’)  

                 wordt beschouwd als ‘onveranderd’. 4,5,6,7 

                  

8 Overige gegevens 

 

 Naast de 7-punts-schaal voor Global Perceived Effect bestaat er ook een 6-punts-schaal 

en een 5-puntsschaal (0-0,2-0,4-0,6-0,8-1)4 en een 11-puntsschaal.8 
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