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Algemene gegevens
Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën

Lichaamsregio Wervelkolom
Aandoening
(ICD)

Bewegingsapparaat

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Activiteiten
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Korte beschrijving  De originele versie van de Roland Disability Questionnaire (RDQ)
bestaat uit 24 items, welke specifiek de lichamelijke toestand van patiënten met lage rugpijn
meten. Ieder item heeft als toevoeging ‘vanwege mijn rugpijn’, om te kunnen onderscheiden
tussen beperkingen t.g.v. rugpijn of beperkingen t.g.v. een andere oorzaak. De patiënt wordt
gevraagd om een item te scoren indien de zin vandaag op hem van toepassing is. Het resultaat is
de som van alle positief gescoorde items. Een hoge score komt overeen met meer beperkingen.



Doelgroep  patiënten met acute, subacute en chronische lage rugpijn1



Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Roland M (1983)2
 Nederlandse versie  van der Heijden GJ (1991)

Doel van het meetinstrument



Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend

1

3

Soort / vorm van het meetinstrument
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Verkrijgbaarheid
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Vragenlijst
Opbouw  totaal 24 items
Invulinstructie  Uw rugklachten kunnen u belemmeren bij uw normale dagelijkse
bezigheden. Deze vragenlijst bevat een aantal zinnen waarmee mensen
met rugklachten zichzelf en hun situatie beschrijven. Mogelijk beschrijven
deze zinnen ook situaties zoals u die vandaag ervaart. Als u de vragenlijst
leest, denk dan aan uzelf vandaag. Kruis het vakje onder ja aan indien de
zin vandaag op u van toepassing is. Kruis het vakje onder neen aan indien
de zin vandaag niet op u van toepassing is. Lees de zinnen aandachtig en
bepaal of de zin vandaag op u van toepassing is voordat u een antwoord
geeft.
Meetniveau  per item: wijze score originele versie (aangeven wat van toepassing is);
meetniveau ordinaal3; Nederlandse versie (ja/ nee); meetniveau nominaal4
Meetniveau  totaalscore: wijze score (0-24); meetniveau nominaal
De totaalscore wordt berekend door alle positief gescoorde items bij elkaar op
te tellen.4

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

Methodologische kwaliteit
Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende review:
-

-

Stokes OM, et al. Do we have the right PROMs for measuring outcomes in lumbar spinal
surgery? 20175
Chiarotto A et al. Roland-Morris Disability Questionnaire and Oswestry Disability Index:
Which Has Better Measurement Properties for Measuring Physical Functioning in Nonspecific
Low Back Pain? Systematic Review and Meta-Analysis. 20166
Chapman JR. Evaluating common outcomes for measuring treatment success for chronic low
back pain. 20117
Spanjer J. Groothoff JW, Brouwer S.Instruments used to assess functional limitations in
workers applying for disability benefit: a systematic review. 20118
Cleland J, Gillani R, Bienen EJ, Sadosky A. Assessing dimensionality and responsiveness of
outcomes measures for patients with low back pain. 20119
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Hanteerbaarheid / feasibility
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Normgegevens
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Interpretatie 
De totaal score kan variëren van 0 (geen beperking) tot 24 (maximale beperking).

Overige gegevens
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Taal  orgineel Engels, vertaling Nederlands
Benodigdheden  invulformulier, pen
Randvoorwaarden  persoon moet alleen, zonder hulp van anderen de vragen invullen
Benodigde tijd  invullen 5 minuten, scores toekennen 1 minuut10
Gebruikershandleiding  nee

De originele versie van de Roland Disability Questionnaire (RDQ) is afgeleid vanuit de
Sickness Impact Profile (SIP), een 136-item vragenlijst voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheidstoestand.
Er bestaan de volgende gemodificeerde versies:
- RDQ-24 item, toevoeging ‘vanwege mijn rug- of beenproblemen’.11
- RDQ-24 item, score betrekking op het aantal dagen van de afgelopen 4 weken.11
- RDQ-23 item, voor betere responsiviteit 5 items verwijderd en 4 andere vanuit de SIP
toegevoegd.11
- RDQ-18 item, verbetering vragenlijst door 6 niet belangrijke items te verwijderen (Stratford,
Williams).11
- RDQ electronische versie.12
- RDQ-5 item, waarbij de vragen 7, 9, 12, 13 en 17 behouden zijn.13
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