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Algemene gegevens

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Thorax/buik/organen
Aandoening
(ICD)

Urogenitaal (Urine-incontinentie)

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Participatie algemeen; Activiteiten

•

Korte beschrijving  De korte versie van de Incontinence Impact Questionnaire
bevat 7 vragen en beschrijft de invloed van ongewenst urineverlies op het dagelijks
leven. De lijst geeft inzicht in het probleem van de patiënt op het gebied van
activiteiten, participatie (m.b.t. ondernemingen zoals naar de bioscoop of concert
gaan), sociale contacten en emotionele gesteldheid. Hoe hoger de score op de lijst,
hoe groter de invloed op de kwaliteit van leven.1-3

•

Doelgroep  vrouwen met urine incontinentie specifiek voor dysfunctie in de lage
urinewegen en genitale prolaps1,2

•

Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Uebersax JS (1995)1
 Nederlandse vertaling  Utomo E, et al. (2013)4

2 Doel van het meetinstrument
Combinatie van:
• Inventariserend
• Evaluatief
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Soort / vorm van het meetinstrument
•
•

•

•
•
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Verkrijgbaarheid
•
•
•
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Vragenlijst
Opbouw  totaal 7 items:
items 1 en 2 = fysische activiteiten
items 3 en 4 = iets ondernemen
item 5 = sociale contacten
items 6 en 7 = emotionele gesteldheid
Invulinstructie  ja, opgenomen in de vragenlijst: Sommige vrouwen vinden dat
ongewenst urineverlies hun activiteiten, relaties en gevoelens kan
beïnvloeden. De vragen in onderstaande lijst gaan over aspecten
van uw leven die door uw probleem beïnvloed of veranderd kunnen
zijn. Geef voor iedere vraag het antwoord aan dat het beste
beschrijft hoe zeer uw activiteiten, relaties en gevoelens beïnvloed
worden door uw urineverlies.
Meetniveau  per item: wijze van score (0-3); meetniveau ordinaal
scoring: 0= helemaal niet, 1= een beetje, 2= nogal, 3=heel erg
Meetniveau  totaalscore: wijze van score (0-100)
De gemiddelde waarde per item (0-3) wordt vermenigvuldigd met
331/3 om op een score van 0- 100 te scoren.3,5

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

Methodologische kwaliteit
Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews:
-
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Avery KN, Bosch JL, Gotoh M, Naughton M, Jackson S, Radley SC, Valiquette L,
Batista J, Donovan JL. Questionnaires to assess urinary and anal incontinence: review
and recommendations. 20076
Matza LS, Zyczynski TM, Bavendam T. A review of quality-of-life questionnaires
for urinary incontinence and overactive bladder: which ones to use and why? 20047

Hanteerbaarheid / feasibility
•
•
•
•
•

Taal  originele versie Engels1, vertaling in Nederlands2
Benodigdheden  geen
Randvoorwaarden 
Benodigde tijd  afhankelijk van het niveau van de patient; max. 5 min.
Gebruikershandleiding 
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Normgegevens
•

•
•
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Interpretatie 
Door de auteurs zijn geen afkappunten berekend. Informatie over afkappunten is
bepaald door Corcos et al. bij een populatie van 237 vrouwen.
Score op de IIQ-7:
<50 : goede urine-incontinentie gerelateerde kwaliteit van leven
50-70: gemiddelde urine-incontinentie gerelateerde kwaliteit van leven
>70 : lage urine-incontinentie gerelateerde kwaliteit van leven3
Hoe vaker de patiënt een 3 (heel erg) aangeeft des te meer hinder ervaart hij door
incontinentie.5
Er kan zelf een relatie worden gezien tussen de score van de IIQ-7 en de kwaliteit van
leven.8 Een hogere score op de IIQ-7 geeft een lager niveau op de QOL aan.9,10

Overige gegevens
•
•
•
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In 2006 is door Martin et al. een systematische review uitgevoerd over alle methodes
die mogelijk zijn om urine incontinentie in kaar te brengen.11
In 2015 heeft Utomo et al. een artikel gepubliceerd waarin de IIQ-7 bij zowel mannen
als vrouwen is afgenomen. Het merendeel van de studies werd verricht met behulp
van een vrouwelijke populatie.4
Uitgebreide achtergrondinformatie over IIQ-7 en IIQ tevens beschikbaar op de
website van RehabMeasures.12
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