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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Thorax/buik/organen 

Aandoening 
(ICD) 
 

Urogenitaal, Urine-incontinentie 
 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Activiteiten 
 

 
• Korte beschrijving  De 3 Incontinence Questions (3IQ) is een korte vragenlijst die 

wordt toegepast om onderscheid tussen inspanningsgebonden- en aandrang-
incontinentie te maken.  De vragenlijst is niet erg nauwkeurig en is ongeschikt bij 
complexe incontinentie of incontinentie met comorbiditeit. De vragenlijst geeft een 
eerste inschatting over het type urine incontinentie. Verder onderzoek dient verricht 
te worden om tot een specifiekere diagnose te komen.1,2 
 

• Doelgroep  vrouwen met urine incontinentie2 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Diagnostic Aspects of Incontinence Study (DAISy)  

                                           Research Group (2006)3 
 Nederlandse vertaling  Beschikbare versie is afkomstig van de KNGF-richtlijn  

                                          Stress urine-incontinentie (2011)4 
 
 
 

2 Doel van het meetinstrument 
 

• Diagnostisch 
• Inventariserend 

 
 
 
 

https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/stress-urine-incontinentie-2011


 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst 
• Opbouw vragenlijst  3 vragen 
• Invulinstructie aan de patiënt  nee 
• Meetniveau  per item: wijze score (variabel); meetniveau ordinaal  

                               

4 Verkrijgbaarheid 
 

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

 

5      Methodologische kwaliteit 
 

• Interne consistentie 
 

• Reproduceerbaarheid 
 
 Overeenkomst (agreement)  

Kappa, intra: N=301, totale populatie: vrouwen met onbehandelde urine-
incontinentie (119 met urge-incontinentie en 132 met stress-incontinentie):  
- kappa voor urge-incontinentie 0.69 (95%-BI 0.61-0.77)  
- kappa voor stressincontinentie 0.65 (95%-BI 0.56-0.74)3 

 
• Validiteit 

 
 Criterion validity  sensitiviteit en specificiteit:3  

- Voor ‘urge’-incontinentie (N=119):  
   sensitiviteit 0.75 (95%-BI 0.68-0.81)  
   specificiteit 0.77 (95%-BI 0.69-0.84).  
- Voor stressincontinentie (N=132):  
   sensitiviteit 0.86 (95%-BI 0.79-0.90)  
   specificiteit 0.60 (95%-BI 0.51-0.68). 

 
• Responsiviteit 

 
           

6          Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  originele versie Engels, vertaling in Nederlands 
• Benodigdheden  geen 
• Randvoorwaarden  geen 
• Benodigde tijd  ongeveer 5 min. 
• Gebruikershandleiding  nee 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


 

7         Normgegevens 
 

Interpretatie  
Aan de hand van het gegeven antwoord op de 3e vraag kan een uitspraak gedaan  
worden over het type urine-incontinentie.4 

 

8         Overige gegevens 
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http://www.kngfrichtlijnen.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/stress-urine-incontinentie-2011
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