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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)

Maatschappelijk-sociaal leven, Participatie algemeen, Kwaliteit van leven,
Persoonlijke factoren, Activiteiten
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Korte beschrijving  De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency,
Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieprolemen van een patiënt
in kaart brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen1,2 en richt zich met name op de hoeveelheid incontinentiemateriaal dat de patient
gebruikt, de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patient
door het incontinentieprobleem heeft en de houding die de patient aanneemt t.o.v. het
incontinentieprobleem.



Doelgroep  patiënten met urine incontinentieproblemen (UI)1,2



Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Mulders AFP, Vierhout ME (1990)3
 Nederlandse versie  idem

Doel van het meetinstrument



Evaluatief
Inventariserend
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Soort / vorm van het meetinstrument
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Verkrijgbaarheid
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Vragenlijst
Opbouw  5 items met vier antwoordmogelijkheden:
protection, amount, frequency, adjustment, bodyimage
Invulinstructie  geen
Meetniveau  per item: wijze score: 4-punts-schaal (1-4); meetniveau ordinaal
Meetniveau  totaal: wijze score (1-20); meetniveau ordinaal

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

Methodologische kwaliteit


Interne consistentie
 Gehele lijst:
Cronbach’s α = 0,78-0,84: N=279, populatie patiënten met stress-urine-incontinentie4
Cronbach’s α = 0,82: N=87 , populatie patiënten met urine-incontinentie3



Reproduceerbaarheid
 Betrouwbaarheid (reliability)  ICC = 0.93-0.953 patiënten met UI, n= 89,
tijdsinterval = niet bekend
 Overeenkomst (agreement) 



Validiteit
 Construct validity  De PRAFAB heeft een hoge construct validity.4



Responsiviteit / longitudinale validiteit
De PRAFAB laat een hoge correlatie zien met een lage effect size en heeft daarom een
excellente longitudinale validiteit: 0.79-0.89.5

6

Hanteerbaarheid / feasibility






Taal  origineel Nederlands3, ook beschikbaar in Engels en Arabisch6
Benodigdheden  vragenlijst
Randvoorwaarden 
Benodigde tijd  2-5 minuten
Gebruikershandleiding  nee

2
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Normgegevens
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Uitkomstklassen en normgegevens 
Interpretatie: hoe hoger de eindscore des te meer beperkingen de patiënt ervaart.2

Overige gegevens
De PRAFAB is een korte en eenvoudige methode om de invloed van UI vast te stellen en het
effect van een behandeling voor urine incontinentie.7
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