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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overige 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Participatie algemeen 

 

 Korte beschrijving  Met de LSQ wordt de tevredenheid met het leven gemeten. De 

LSQ bestaat uit 9 items die de mate van tevredenheid met het leven algemeen en in 

bepaalde domeinen meten. 

 

 Doelgroep  vnl. onderzocht in neurologische populaties, zoals ruggemerg of hersen 

                       letsel, en chronische pijn populaties 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Fugl-Meyer AR, et al. (1991)1 

 Nederlandse versie  Post M, et al. (1998)2 

 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

Combinatie van: 

 Evaluatief / effectiviteit 

 Inventariserend 

 Diagnostisch 

 

 

 



3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Vragenlijst      

 Opbouw  totaal 9 items 

                          Een vraag over tevredenheid met het leven algemeen en 8 vragen over de 

   tevredenheid binnen de domeinen ADL, vrije tijd, werk, financiën,  

                                sexleven, huwelijksrelatie, gezinsleven, contact met vrienden. 

 Invulinstructie  gesloten vragen in te vullen door patiënt 

 Meetniveau  per item:wijze score: 1-6 (zeer onbevredigend – zeer bevredigend); 

                        meetniveau ordinaal 

                        Een totaalscore kan worden berekend als het gemiddelde van alle  

                        items (1-6). 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  nee 

 

5 Methodologische kwaliteit 

 

Informatie over de methodologische kwaliteit is terug te vinden in de volgende review: 

 

- Post MWM. Measuring the subjective appraisal of participation with life satisfaction 

measures: Bridging the gap between participation and quality of life measurement. 

20103 

 

Verdere informatie is te vinden op de website4: 

 http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=958 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

              

 Taal  Nederlands 

 Benodigdheden  invulformulier 

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

                                    invullen 

 Benodigde tijd  ongeveer 10 minuten 

 Gebruikershandleiding  nee 

 

7          Normgegevens 

  

De normgegevens verschillen afhankelijk van de onderzochte populatie.  

 Voor de totaalscore van de LSQ-9 varieert deze tussen 4,1 en 4,5 voor chronische 

 ruggenmerg aandoeningen5,6. Bij personen na een CVA variëren de scores op de 

 verschillende items van de LSQ tussen de 3,62 en 5,45 na 1 jaar. Na 3 jaar zijn deze 

 scores 3,35 en 5,30.7 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=958


8 Overige gegevens 

 

 Er zijn geen floor- of ceiling effecten bekend voor de LSQ-9. 

 Er bestaat ook een 11-item versie.4 

 Wanneer de vragenlijst in groepen wordt gebruikt, worden de resultaten veelal 

verdeeld in wel tevreden (5-6) en niet tevreden (1-4). 
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