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Algemene gegevens

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Overige, ongespecificeerd
Aandoening
(ICD)

Circulatie en ademhalingsstelsel
Longaandoeningen

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Overige, ongespecificeerd



Korte beschrijving  De QoLRIQ is een 55-items vragenlijst die de gezondheidstoestand
van astma- en COPD-patiënten op het gebied van ademhalingsproblemen, fysieke
problemen, emoties, situaties die ademhalingsproblemen uitlokken of verergeren, algemene
activiteiten, dagelijkse en huisgebonden activiteiten en sociale activiteiten en relaties en
seksualiteit in kaart wil brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 7-puntsLikertschaal.1,2,3



Doelgroep  patiënten met een matige tot ernstige vorm van astma of chronisch obstructief
longlijden (COPD).1,2,3
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Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Maillé AR, et al. (1997)3,4
 Nederlandse versie  Maillé AR, et al. (1997)3,4

Doel van het meetinstrument
Combinatie van:
 Inventariserend
 Evaluatief

1
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Soort / vorm van het meetinstrument
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Verkrijgbaarheid
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Vragenlijst
Opbouw vragenlijst  55 items die in 7 domeinen zijn onderverdeeld:
ademhalingsproblemen (9 items)
fysieke problemen (9 items)
emoties (9 items)
situaties die ademhalingsproblemen uitlokken/verergeren (7 items)
algemene activiteiten (4 items)
dagelijkse + huisgebonden activiteiten/sociale activiteiten (10 items)
relaties en seksualiteit (7 items)3,4
Meetniveau  per item: wijze score (1-7)3,4; meetniveau ordinaal
1= helemaal niet
2= een klein beetje
3= een beetje
4= matig
5= veel
6= heel veel
7= extreem veel
Meetniveau  totaalscore: wordt niet berekend

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:
-

Apfelbacher CJ, Hankins M, Stenner P, Frew AJ, Smith HE. Measuring asthma-specific
quality of life: structured review. 20115

-

Apfelbacher C, Hankins M, Stenner P, Smith H. Measuring quality of life in asthma: a
systematic review. 20096
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Hanteerbaarheid / feasibility
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Normgegevens
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9

Taal  Engels, Nederlands
Benodigdheden  vragenlijst, pen
Randvoorwaarden 
Benodigde tijd 
Gebruikershandleiding 

Interpretatie:
Een hogere score op de verschillende items staat voor een grotere beperking.1

Overige gegevens


Respiratory Illness Questionnaire-monitoring 10 (RIQ-MON10) is de verkorte versie van de
QoLRIQ. Zij bestaat uit 10 items en is onderverdeeld in twee domeinen met ieder 5 items:
1 Lichamelijke en emotionele klachten
(Likert schaal 1-4, waarbij 1=geheel geen last en 4=veel of heel erg veel last)
2 Fysieke en sociale beperkingen
(Likert schaal 1-5, waarbij 1=geheel geen last en 5=kan ik niet / te veel last, en een
aparte antwoordmogelijkheid voor ‘niet van toepassing’)
Er wordt gemeten over de afgelopen 4 weken. Per domein worden de itemscores
gemiddeld. Zij is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Servisch en heeft een
afnameduur van ongeveer 3 minuten. Volgens de auteurs handhaaft de RIQ-MON10
dezelfde psychometrische waarden als het origineel.7
De RIQ-MON10 is eveneens beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.



Twee domeinen van de QoLRIQ zijn opgenomen in de Nijmegen Integral Assessment
Framework (NIAF).8 Het domein ‘ademhalingsproblemen (9 items)’ valt onder het domein
‘Symptoms, subdomein Subjective symptoms’ van de NIAF. Het domein ‘algemene
activiteiten (4 items)’ valt onder het domein ‘Functional impairment, subdomein Subjective
impairment’ van de NIAF. Het domein ‘algemene activiteiten’ is via de NIAF ook
opgenomen in het Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI) van Peters et al. (2009,
zie tabel 2).9
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