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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende 
categorieën 

Lichaamsregio 
 

Overige 

Aandoening 
(ICD) 
 

Bewegingsapparaat 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Sensorische functies en pijn 

 
• Korte beschrijving  De MSPQ heeft 13 vragen voor het identificeren van  

somatische klachten die geassocieerd kunnen worden met psychologische reacties 
zoals angst of depressie. De vragenlijst wordt vooral gebruikt bij mensen met 
chronische pijn. 
 

• Doelgroep  mensen met chronische pijn 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Main CJ (1983)1 

 

2 Doel van het meetinstrument 
 

• Diagnostisch 
• Evaluatief 

 
  



 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst 
• Opbouw  totaal 13 items  
• Instructie  patiënt vult de vragenlijst zelfstandig in 
• Meetniveau  per item: wijze van score (0-3); meetniveau ordinaal 

                        variërend van 0=helemaal niet tot 3=extreem, kon niet slechter 
• Meetniveau  totaalscore: wijze van score (0-39); meetniveau ordinaal 

                         De totaalscore wordt verkregen door de scores per item bij 
                         elkaar op te tellen. 

  

4       Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl (Engelstalige versie) 
• Geschatte kosten  gratis te downloaden 
• Copyright  onbekend, zie ook bij FAQ op meetinstrumentenzorg.nl 

 

5 Methodologische kwaliteit 
 
Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews: 
 
- Haywood KL, Staniszewska S, Chapman S. Quality and acceptability of patient-

reported outcome measures used in chronic fatigue syndrome/myalgic 
encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review. 20122  

- Zijlema WL, Stolk RP, Lowe B, Rief W, White PD, Rosmalen JGM. How to assess 
common somatic symptoms in large-scale studies: a systematic review of 
questionnaires. 20133 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  originele versie Engels1  
• Benodigdheden  pen en papier 
• Benodigde tijd  ongeveer 10 minuten 
• Gebruikershandleiding   

 

7       Normgegevens 
 

• Interpretatie   
- Een cut-off waarde van 18 lijkt geschikt om somatisatie te diagnosticeren.4 
- Iemand met aanzienlijke somatische klachten zou in aanmerking komen voor  
  psychologische interventies om te helpen ermee om te gaan. 

 
  

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
https://meetinstrumentenzorg.nl/faq/


 

8       Overige gegevens 
 

• Zorgprofessionals kunnen de MSPQ gebruiken bij patiënten met systeem- of 
neurologische aandoeningen, misbruik van verboden middelen en etnische 
minderheden maar moeten hierbij rekening houden met verminderde validiteit.4  
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