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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overige, ongespecificeerd 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Activiteiten algemeen 

 

 Korte beschrijving  De UAL meet hoeveel uren per week aan bepaalde activiteiten 

worden besteed. De UAL bestaat uit 8 domeinen, te weten: betaald werk, school of 

opleiding, huishouden, werkzaamheden in en rond het huis, vrijwilligerswerk, sport, 

andere hobby’s in verenigingsverband, andere vrijetijdsbesteding.1,2  

 

 Doelgroep  kan gebruikt worden voor verschillende doelgroepen, maar is  

                        oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met SCI 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  de UAL is een geadapteerde versie van de Craig 

                                           Handicap Assessment Rating Technique (CHART)1 

 Nederlandse versie  Post M (1997)1  

 

2 Doel van het meetinstrument 

        

 Inventariserend 

 Evaluatief 

 



3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Vragenlijst      

 Opbouw  totaal 8 items, domeinen: 

                     betaald werk, school of opleiding, huishouden, werkzaamheden in en 

                     rond het huis, vrijwilligerswerk, sport, andere hobby’s in 

                     verenigingsverband, andere vrijetijdsbesteding 

 Invulinstructie  gesloten vragen in te vullen door patiënt 

 Meetniveau  per item: wijze score: de patiënt moet de uren opschrijven die hij per  

                         week aan een gevraagd domein besteedt; meetniveau ratio1 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  nee 

 

5 Methodologische kwaliteit ENG 

 

Gegevens over de methodologische kwaliteit van de Engelse versie staan in volgende 

systematische reviews: 

 
- Wilson JR, Hashimoto RE, Dettori JR, Fehlings MG. Spinal cord injury and 

quality of life: a systematic review of outcome measures. Evidence-Based 

Spine-Care Journal. 2011;2(1):37-44.3 

- Cahow C, Gassaway J, Rider C, et al. Relationship of therapeutic recreation 

inpatient rehabilitation interventions and patient characteristics to outcomes 

following spinal cord injury: The SCIRehab project. The Journal of Spinal 

Cord Medicine. 2012;35(6):547-564.4 

 

Toevoeging:  

- De UAL bevat kwantitatieve informatie. Momenteel zijn nog geen 

methodologische gegevens bekend van  de Nederlandse versie. 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

              

 Taal  Nederlands 

 Benodigdheden  invulformulier 

 Randvoorwaarden  persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, de vragen  

                                     invullen 

 Benodigde tijd  ongeveer 10 minuten 

 Gebruikershandleiding  nee1          

                                    

7          Normgegevens 

 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


8 Overige gegevens 
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