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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) 

Persoonlijke factoren 

 

 Korte beschrijving  De vragenlijst voor de palliatieve zorg is een meetinstrument dat de  

toestand van de patiënt in de palliatieve zorg inventariseert zodat hulpverleners beter 

kunnen voldoen aan de behoeften van de palliatieve patiënt. Er zijn twee verschillende 

versies, voor patiënten en voor de staf. Bij beide versie wordt ingegaan op de afgelopen 3 

dagen.  

 

 Doelgroep  patiënten in de palliatieve fase en patiënten met kanker1 

 

 Auteur:  

 Oorspronkelijke versie  Hearn J, Higginson IJ (1999)1  

 Nederlandse versie  beschikbare versie afkomstig van http://pos-pal.org/2 

 

 

2 Doel van het meetinstrument  

 

 Inventariserend / evaluatief 

 

http://pos-pal.org/
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3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Vragenlijst  

 Opbouw  patiëntenversie: 12 items, stafversie: 11 items 

 Invulinstructie  een korte invulinstructie staat bovenaan de vragenlijst 

 Meetniveau  per item: meetniveau nominaal (behalve item 11); wijze score: 

                         - Patiëntenversie:  

                            item 1- 8: (0,1,2,3,4) 

                            item 9 en 12: (0,1,2) 

                            item 10: (0, 2,4, 0) 

                            item 11: de patiënt beschrijft wat zijn voornaamste problemen de  

                                          afgelopen 3 dagen waren 

                         - Stafversie: 

                            items 1-11: zoals bij patiëntenversie 

 Meetniveau  totaalscore: wijze score: 

                         patiëntenversie: (0-40); meetniveau nominaal (behalve item 11) 

                         stafversie: (0-36): meetniveau nominaal (behalve item 11) 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  ja, 1999, The BMJ Publishing Group Ltd.1 

 

 5 Methodologische kwaliteit 

               

Gegevens over de methodologische kwaliteit zijn te vinden in de volgende reviews: 

- Jordhoy MS, Inger Ringdal G, Helbostad JL, Oldervoll L, Loge JH, Kaasa S. Assessing 

physical functioning: a systematic review of quality of life measures developed for use in 

palliative care. 20073 

- Pearson EJ, Todd JG, Futcher JM. How can occupational therapists measure outcomes in 

palliative care? 20074 

- Selman L, Siegert R, Harding R, Gysels M, Speck P, Higginson IJ. A psychometric 

evaluation of measures of spirituality validated in culturally diverse palliative care 

populations. 20115 

- Parker D, Hodgkinson B. A comparison of palliative care outcome measures used to assess 

the quality of palliative care provided in long-term care facilities: a systematic review. 

20116 

 

6          Hanteerbaarheid / feasibility 

 

 Taal  origineel Engels, vertaald in Nederlands 

 Benodigdheden  invulformulier 

 Randvoorwaarden  geen 

 Benodigde tijd  patiëntenversie: 7 minuten; stafversie: 6 minuten7 

 Gebruikshandleiding  nee 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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7       Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen en normgegevens   

Interpretatie: hoe hoger de uitkomsten voor ieder lijst, des te slechter is de toestand van de 

patiënt of de omstandigheden van de staf. 

 

8 Overige gegevens 

 

 Er is een aanvullende module ontwikkeld om symptomen in kaart te brengen, de POS-S. 

Deze is beschikbaar voor aandoeningen als multiple sclerose, Parkinson en nierziektes in 

de eindstadia.2 
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