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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

Hart- en vaataandoeningen 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Overige, ongespecificeerd 

 

 Korte beschrijving  De KvL-H is een vragenlijst die de effectiviteit van een 

cardiologisch revalidatieprogramma onderzoekt. De cliënten worden gevraagd naar 

problemen en gevoelens die zij hebben door hun hartproblemen. Oorspronkelijk werd de 

QLMI afgenomen in interview-vorm1, later is deze omgezet naar een door de cliënt zelf 

in te vullen vragenlijst (QLMI-aangepaste versie).2,3 Deze versie heeft 26 items en is 

gevalideerd. Er worden drie domeinen gemeten: emotioneel, fysiek en sociaal. In 1996 is 

er een aangepaste versie ontwikkeld met 27 items (MacNew of QLMI-2). De KvL-H is 

de Nederlandse (gevalideerde) vertaling van de MacNew.4,5 

 

 Doelgroep  cardiologie patiënten6 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Oldridge N, et al. (1991)1 

 Nederlandse versie  van Elderen T, et al. (2000)7 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Combinatie van: 

 Inventariserend 

 Evaluatief / effectiviteit 

 



 

 

3 Soort / vorm van het meetinstrument      

 

 Vragenlijst   

 Opbouw  De oorspronkelijke versie1 heeft 26 items en de aangepaste versie 2,3 en de  

                    MacNew versie hebben 27  items (in de toelichting van de beslisboom10  

                    worden 24 items beschreven, hier is onduidelijkheid over, navraag bij  

                    kwaliteit@nvvc.nl heeft niets opgeleverd).8  

                   De items hebben betrekking op drie domeinen: 

                   1. Emotioneel 

                        hoe vaak heeft de patiënt zich de afgelopen periode ontspannen,  

                        gelukkig en tevreden of juist gefrustreerd, moedeloos en uitgeput  

                        gevoeld 

                    2. Fysiek 

                        hoe vaak heeft de patiënt zich de afgelopen periode lichamelijk beperkt 

                        gevoeld door zijn of haar hartziekte 

                    3. Sociaal 

                        hoe vaak heeft de patiënt zich de afgelopen periode in sociaal opzicht  

                        beperkt gevoeld ten gevolge van zijn of haar hartziekte en hoe vaak  

                        heeft hij/zij het gevoel gehad afhankelijk of een last te zijn, ten opzichte  

                        van anderen 

 Invulinstructie  bovenaan in het meetinstrument7 

 Meetniveau  per item: wijze score: 8 punts-schaal (0-7), waarbij 1= hele tijd,  

                         7= nooit7; meetniveau ordinaal 

 Meetniveau  totaalscore: wijze score: de scores per item worden bij elkaar opgeteld.  

                         Maximale score = 1897; meetniveau ordinaal 

                         De totaalscore geeft de maximale kwaliteit van leven aan.6 

 

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  en www.macnew.org  

                                  De Kvl-H mag niet zonder toestemming gebruikt worden. Een   

                                  gebruikerslicentie  is te verkrijgen via www.macnew.org . Na  

                                  afname wordt pas de scoringsinfo verstrekt.6 

 Geschatte kosten  op te vragen via info@macnew.org  

 Copyright  ja, © Afdeling Gezondheidspsychologie, Universiteit leiden (2000)7 en 

            © Hillers TK, Guyatt GH, Oldridge N, et al. (1994)3 

 

 

5          Methodologische kwaliteit  Methodologische kwaliteit 

 

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

 

‐ DeVon HA, Ferrans CE. The psychometric properties of four quality of life instruments 

used in cardiovascular populations. 20039 

 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.macnew.org/
http://www.macnew.org/


 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

              

 Taal  orgineel Engels (QMLI)1, vertaling Nederlands (KvL-H)6,7 

             De MacNew versie is beschikbaar in 38 talen10 

 Benodigdheden  invulformulier, pen 

 Randvoorwaarden   

 Benodigde tijd   

 Gebruikershandleiding  ja, www.meetinstrumentenzorg.nl en in de beslisboom van  

                                           referentie 6.     

 

7          Normgegevens 

 

8 Overige gegevens 

 

 Lim et al. pasten de oorspronkelijke versie van de QLMI aan door de items in drie 

dimensies in te delen (emotioneel, lichamelijk en sociaal).2 

 De MacNew heart disease health-related quality of life questionnaire is een 

gemodificeerde versie van de QLMI. De MacNew wordt door de cliënt zelf  ingevuld. 

Met de MacNew score is het mogelijk een scoring te berekenen wanneer een of meer 

vragen niet zijn ingevuld. Er zijn een papieren versie, een pdf en een digitale versie 

beschikbaar.6  Van de MacNew is een Nederlandse gevalideerde vertaling beschikbaar 

(KvL-H).3,4,9 De MacNew wordt aanbevolen door Maes S. et al. (2008).11 
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