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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Overige 

Aandoening 
(ICD) 
 

Bewegingsapparaat (Bot-, gewrichts- en kraakbeenaandoeningen) 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Bewegingssysteem; Participatie algemeen; Maatschappelijk-sociaal leven 
 

 
• Korte beschrijving  De RAQoL is een ziektespecifieke vragenlijst met 30 items om 

de huidige toestand/kwaliteit van leven van patiënten met reumatoïde artritis in kaart 
te brengen. De volgende aspecten komen aan bod: stemming en emoties, sociaal 
leven, hobby’s, alledaagse taken, persoonlijke en sociale relaties en fysiek contact. 
Dit laatste aspect komt niet terug in andere vragenlijsten terwijl het wel een 
belangrijk item is voor reumapatiënten. De vragenlijst bevat geen subschalen en is 
snel en eenvoudig te gebruiken.1,2,3  
 

• Doelgroep  patiënten met reumatoïde artritis  
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Whalley D, McKenna SP, de Jong Z, van der Heijde D 

                                           (1997)1 
 Nederlandse versie  Whalley D, McKenna SP, de Jong Z, van der Heijde D  

                                     (1997)1 
  

2 Doel van het meetinstrument 
  
 Combinatie van: 

• Evaluatief / effectiviteit     
• Inventariserend 

 
 



 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst  
• Opbouw  totaal 30 items  
• Invulinstructie  een korte invulinstructie is in het instrument opgenomen. De  

            patiënt wordt gevraagd het antwoord aan te kruisen dat op dit  
            moment van toepassing is. 

• Meetniveau  per item: wijze score (ja (1) of nee (0)); meetniveau nominaal 
• Meetniveau  per subtest: het instrument kent in principe geen subschalen. Door 

                         Tijhuis et al.2 werden vier dimensies gevonden: mobiliteit/energie,  
                         zelfverzorging, stemming/emotie, fysiek contact 

• Meetniveau  totaalscore: wijze score: aantal items waarop met 'ja' is geantwoord  
                         (range 0-30), waarbij geldt hoe hoger de score hoe lager de kwaliteit  
                         van leven; meetniveau ordinaal 

 

4 Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  
• Geschatte kosten  gratis te downloaden 
• Copyright  ja, ©Van der Heijde, De Jong, Mckenna en Whalley, 1996 

 

5       Methodologische kwaliteit 
 
     Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews: 
 

- Swinkels RAHM, Oostendorp RAB, Bouter LM. Which are the best instruments for 
measuring disabilities in gait and gait-related activities in patients with rheumatic 
disorders. 20044 

- Maska L, Anderson J, Michaud K. Measures of functional status and quality of life in 
rheumatoid arthritis: Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ), 
Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ), Multidimensional Health 
Assessment Questionnaire (MDHAQ), Health Assessment Questionnaire II (HAQ-II), 
Improved Health Assessment Questionnaire (Improved HAQ), and Rheumatoid 
Arthritis Quality of Life (RAQoL). 20115 

- Lee J, Kim SH, Moon SH, Lee EH. Measurement properties of rheumatoid arthritis- 
specific quality-of-life questionnaires: systematic review of the literature. 20146 

- Heaney A, Stepanous J, Rouse M, McKenna SP. A review of the psychometric 
properties and use of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life Questionnaire 
(RAQoL) in Clinical Research. 20177 

- Küçükdeveci AA, et al. Use and detailed metric properties of patient-reported 
outcome measures for rheumatoid arthritis: a systematic review covering two decades. 
20218  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  Nederlands, Engels, Zweeds, Deens, Canadees, Frans, Turks, Spaans4, 
             Mexicaans, Argentijns, Roemeens, Tsjechisch, Sloveens, Pools en Russisch 

• Benodigdheden  invulformulier, pen 
• Randvoorwaarden  
• Benodigde tijd  ongeveer 6 minuten 
• Gebruikershandleiding  nee 

 

7 Normgegevens 
  

8 Overige gegevens 
 
• Het instrument produceert minimaal plafond- en vloereffecten.3 

• Greenwood et al. onderzochten of de RaQol ook gebruikt kan worden als 
meetinstrument voor een groep. Hiervoor hebben zij de RaQol uitgebreid (Extended 
RaQol) met een kwalificerende vraag over de mate van bezorgdheid, gerelateerd aan 
elk item. Zo kunnen tevens de zorgen van de individuele patiënt gemeten worden.9 
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