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1  Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige 

 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overige 

 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Mentale functies,  Maatschappelijk sociaal-leven, Activiteiten, Participatie 

algemeen, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn, Kwaliteit van 

leven 

 

 

 Korte beschrijving  De Nottingham Health Profile (NHP) is een generieke vragenlijst, 

bedoeld om de ervaren beperkingen in de gezondheid van patiënten te inventariseren. Hierbij 

gaat het er ook  om de sociale en de persoonlijke effecten van een ziekte in kaart te brengen. 

De NHP bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt de ervaren gezondheid op dit moment 

te meten. Het tweede deel de gezondheidsgerelateerde problemen wat betreft dagelijkse 

activiteiten.1 
 

 Doelgroep  als generieke vragenlijst kan het bij verschillende doelgroepen worden  

                       gebruikt, zoals patiënten met lage rugpijn, COPD en minder validen2 

 

 Auteurs: 

 Oorspronkelijke versie  Hunt SM, McEwen J, McKenna SP (1980)3 

 Nederlandse versie  Passchier J, Erdman RAM (1993)4 

 

 

2         Doel van het meetinstrument 

  

 Evaluatief/effectiviteit 

 Inventariserend  
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3   Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Vragenlijst 

 Opbouw vragenlijst  totaal 45 items, verdeeld over 2 delen: 

                                      - Deel 1: Ervaren gezondheid (38 items), verdeeld over 6 schalen: 

                                         fysieke mobiliteit (8 items), energie (3 items), pijn (8 items),  

                                         emotionele reacties (9 items), slaap (5 items) en sociale  

                                         isolatie (5 items) 

                                      - Deel 2: Gezondheid gerelateerde problemen, 7 losse vragen over:  

                                         betaald werk, huishoudelijke werkzaamheden, huiselijk leven,  

                                         sociaal leven, seksleven, interesses en hobby’s en vakanties 

 Invulinstructie  gesloten vragen in te vullen door de patiënt over zijn toestand op dit  

                             moment 

 Meetniveau  per item: deel 1 Ervaren gezondheid: wijze score (ja/nee);  

                         meetniveau nominaal 

                     per item: deel 2 Gezondheid gerelateerde problemen: wijze score: (ja/nee); 

                         meetniveau nominaal 

 Meetniveau  per categorie: deel 1 Ervaren gezondheid: wijze score (gewogen score 0-100); 

                         meetniveau ratio 

                         De scores variëren van 0 (goed) tot 100 (slecht). 

                     per categorie: deel 2 Gezondheid gerelateerde problemen: wijze score:  

                         (optellen aantal positieve antwoorden, resulterend van 0 (goed) tot 7 (slecht)) 

 

4   Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl 

 Geschatte kosten  gratis te downloaden 

 Copyright  ja  

 

 

5   Methodologische kwaliteit 

 

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

 

- Coons SJ, Rao S, Keininger DL, Hays RD. A comparative review of generic quality-of-life 

instruments. 20005 

- Busija L, Pausenberger E, Haines TP, Haymes S, Buchbinder R, Osborne RH. Adult 

measures of general health and health-related quality of life. 20116 

- Lurie J. A review of generic health status measures in patients with low back pain. 20007 

- Haywood KL, Garratt AM, Fitzpatrick R. Quality of life in older people: a structured review 

of generic self-assessed health instruments. 20058 

- Both H, Essink-Bot ML, Busschbach J, Nijsten T. Critical review of generic and 

dermatology-specific health-related quality of life instruments. 20079 

 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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6           Hanteerbaarheid / feasibility 

              

 Taal  origineel Engels, vertaling Nederlands 

 Benodigdheden  vragenlijst, sleutel en handleiding 

 Randvoorwaarden   

 Benodigde tijd  deel 1: 8 tot 10 minuten 

 Gebruikershandleiding  verkrijgbaar bij Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

7          Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen en normgegevens 

Interpretatie: De normgegevens staan vermeld in de Nederlandse handleiding.10 

 

8 Overige gegevens 

 

 Bij rolstoelgebonden respondenten verdient het de voorkeur om een aangepaste scorings- 

wijze van de NHP te hanteren. Hierbij worden alle ‘loopvragen’ met ‘ja’ beantwoord, indien 

de respondent bevestigend heeft geantwoord op de vraag ‘lopen is onmogelijk voor mij’.11 

 COTAN-beoordeling: ja12 
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