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1. Achtergrond 
Voor sommige militairen stopt de strijd niet als een missie voorbij is. Na operationele acties kunnen 

psychische klachten, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen, depressie of 

angststoornissen ontstaan.  

Als dergelijk letsel blijvend is, heeft een (post)actieve militair recht op een Militair Invaliditeitspensioen 

mits hij/zij (1) beroepsmilitair, reservist of dienstplichtig militair was, (2) een aandoening of gebrek 

heeft door uitoefening van de militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare 

omstandigheden en (3) leeft met een mate van invaliditeit van 10% of meer (Fokkens, Bakker, Brouwer, 

Holwerda, Tuinstra & Dijkstra, 2016).  

Het beoordelen van (de gevolgen van) psychische invaliditeit is echter niet eenvoudig. Sinds 1 juli 2008 

gebruiken het Bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) van het Ministerie van Defensie 

en de afdeling Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) van het ABP een protocol met een bijbehorende 

schattingsmethode voor het bepalen van het percentage invaliditeit bij militairen met beperkingen 

door psychische aandoeningen: het PTSS-protocol (Paulusma-de Waal, Unck & Wijers, 2007). Het PTSS-

protocol heeft als doel om het dienstverband en de invaliditeitsbeoordeling te harmoniseren en is een 

aanvulling op het WIA-IP-protocol van het Ministerie van Defensie. Na een in een rapportage 

vastgelegde verzekeringsgeneeskundige beoordeling vult een verzekeringsarts de scoringslijst van het 

PTSS-protocol in. De beperkingen zijn onderverdeeld in vier rubrieken met tien subrubrieken (zie Tabel 

1).  

Tabel 1. De vier rubrieken met de tien subrubrieken van het huidige PTSS-protocol (Fokkens et al., 2016) 

Rubriek Subrubriek 

1. Activiteiten van het dagelijkse leven 1. Persoonlijke hygiëne en zelfzorg 

 2. Mobiliteit 

 3. Slapen 

 4. Seksuele functie 

2. Sociaal functioneren 5. Basale communicatie 

 6. Communicatief sociaal functioneren 

 7. Communicatieve (emotionele) vaardigheid 

3. Concentratie, doorzettingsvermogen 

en tempo 

8. Structuur aanbrengen 

9. Huishoudelijke activiteiten 

4. Adaptatie aan stressvolle 

omstandigheden 

10. Omgaan met stressvolle gebeurtenissen 

 

De ernst van de beperkingen wordt in het protocol per subrubriek in klassen ingedeeld (klasse 0 

(‘normaal’) – klasse 5 (‘extreme beperkingen’)). Per rubriek wordt de gemiddelde score bepaald. 
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Vervolgens wordt de gemiddelde score voor de vier rubrieken vastgesteld. De beperkingen worden 

ten slotte lineair geconverteerd naar een invaliditeitspercentage (0-100%) (Fokkens et al., 2016). 

De schattingsmethodiek van het huidige PTSS-protocol is in 2016 door de afdeling Toegepast 

GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG in opdracht van het Ministerie van Defensie 

geëvalueerd. Deze evaluatie bestond uit twee delen: een inhoudelijk evaluatie en een 

ervaringenonderzoek. Een belangrijke uitkomst van de inhoudelijke evaluatie was dat op een aantal 

subrubrieken (namelijk persoonlijke hygiëne en zelfzorg; seksuele functie; basale communicatie) in 

meer dan 97% van de gevallen de klasse ‘0’ (oftewel ‘normaal’) werd gescoord. Een andere bevinding 

was dat uit een factoranalyse geen statistische onderbouwing bleek voor de wijze waarop de tien 

subrubrieken zijn verdeeld over de vier rubrieken (zie Tabel 1) (Fokkens et al., 2016). Een belangrijke 

uitkomst van het ervaringenonderzoek was dat er binnen de huidige systematiek sprake is van een 

spanningsveld tussen behandeling en beoordeling van psychische klachten bij (post)actieve militairen. 

Behandelaren gaven aan dat het voor het behandelen van traumagerelateerde psychische klachten 

van belang is dat de behandeling zo min mogelijk wordt verstoord door factoren die samenhangen met 

toekenning van een (tijdelijk) Militair InvaliditeitsPensioen (MIP) en periodieke herbeoordelingen. Qua 

gewenst resultaat staan behandeling en gewenst resultaat op gespannen voet: terwijl de behandeling 

tot doel heeft psychische klachten zo snel mogelijk te verminderen of op te lossen, heeft de 

beoordeling tot doel beperkingen van een cliënt vast te stellen en na te gaan welk 

invaliditeitspercentage en invaliditeitspensioen hieraan gekoppeld kunnen worden. Voor een cliënt 

kan deze situatie een perverse prikkel vormen: een succesvolle behandeling betekent een laag of geen 

invaliditeitspensioen (Fokkens et al., 2016).  

Onder andere naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het Ministerie van Defensie 

de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG verzocht een vervolgonderzoek 

uit te voeren in het kader van het PTSS-protocol. Het uiteindelijke doel van het Ministerie van Defensie 

is te komen tot een beoordelingsmethodiek die de medische, wetenschappelijke en 

verzekeringsgeneeskundige ontwikkelingen volgt, die algemeen bekend en geaccepteerd is en 

waarmee op een zo verantwoord mogelijke wijze de mate van invaliditeit, ingevolge de bij of krachtens 

de Kaderwet Militaire Pensioen voorschriften vastgelegde regelingen kan worden bepaald.  

Hierbij heeft het Ministerie van Defensie de volgende criteria opgesteld:  
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1. Bij de risicobenadering dient altijd de primaire risicodefinitie van de militaire 

Pensioenvoorschriften1 te worden gebruikt. 

2. Het meetinstrument dient alleen beperkingen op ADL2- en BDL3-niveau weer te geven. 

 

Om na te gaan of hiertoe het huidige meetinstrument moet worden aangepast dan wel vervangen, is 

het inventariseren en evalueren op geschiktheid van bestaande meetinstrumenten - waaronder het 

huidige meetinstrument - een logische eerste stap. Op basis van deze inventarisatie kan het Ministerie 

van Defensie overgaan op aanpassing van het huidige meetinstrument of implementatie (en eventuele 

aanpassing) van een ander instrument.  

1.1 Het huidige onderzoek 
Het doel van het huidige onderzoek is het in kaart brengen en evalueren van bestaande internationale 

instrumenten die de mate van beperkingen/invaliditeit meten bij personen met psychische 

aandoeningen, waaronder PTSS.  

 

Hierbij is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: 

 

Welke instrumenten zijn beschikbaar die de mate van beperkingen/invaliditeit meten bij personen met 

psychische aandoeningen, waaronder PTSS? 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Wat is er bekend over de betrouwbaarheid van de gevonden instrumenten? 

2. Wat is er bekend over de praktische toepasbaarheid van de gevonden instrumenten?4 

3. Wat is er bekend over de uitkomstmaten van de gevonden instrumenten? 

4. Uit welke afzonderlijke onderdelen bestaan de gevonden instrumenten? 

                                                           
1 De in een percentage uit te drukken mate van lichamelijke en geestelijke tekortkomingen en beperkingen, welke 
de belanghebbende in verhouding tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het dagelijks leven in het 
algemeen ondervindt. 

 
2 Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): ADL-activiteiten zijn essentieel voor de directe zelfzorg van het 
individu. Het gaat dan onder meer om het zichzelf kunnen wassen, kleden en de mate van mobiliteit (Kempen, 
Doeglas & Suurmeijer, 2012). 

 
3 Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (BDL): Verrichtingen zoals huishoudelijk werk doen, koken, 
administratie doen en gebruikmaken van het openbaar vervoer (Stalenhoef, Huijnen, Schmonck, Knottnerus, 
van der Horst & Crebolder, 1996).  
 
4 Deze vraag maakt onderdeel uit van de internationale vragenlijststudie en zal in het huidige rapport niet 
worden beantwoord. 
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Bij de uitvoering van het onderhavige onderzoek worden ook de uitkomsten van een voorgaand, 

vergelijkbaar inventarisatieonderzoek in aanmerking genomen (“Schade in Schalen”, 2004). Dit 

onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Defensie en had tot 

doel het inventariseren van invaliditeitsschalen in België, Duitsland, Engeland en Amerika. Dit 

onderzoek, resulterend in het rapport Schade in Schalen, kwam tot de conclusie dat geen van de 

onderzochte meetinstrumenten optimaal voldeed aan alle gestelde eisen, en dat de instrumenten 

onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Het instrument dat als beste uit de vergelijking kwam, namelijk 

de AMA Guide, zal ook in de inventarisatie van het huidige onderzoek worden opgenomen. 

Gedurende de uitvoering van het huidige onderzoek heeft het Ministerie van Defensie TGO verzocht 

een nieuw onderzoeksvoorstel in te dienen dat betrekking heeft op alomvattende instrumenten, 

gericht op zowel psychische als lichamelijke aandoeningen. Aangezien de inhoud en aanpak van het 

vervolgonderzoek overlappen met die van deelvraag 2 van het huidige onderzoek, is in overleg met de 

opdrachtgever besloten deze deelvraag in het vervolgonderzoek op te nemen. In het huidige 

onderzoeksrapport worden dan ook alleen deelvragen 1, 3 en 4 beantwoord. Het antwoord op 

deelvraag 2 zal in het vervolgrapport worden gerapporteerd.  

 

Bij het huidige onderzoek zijn verschillende partijen betrokken, namelijk het Ministerie van Defensie 

(de opdrachtgever), het onderzoeksteam Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG en 

een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit verschillende inhoudelijke experts en zijn geselecteerd door 

het Ministerie van Defensie.  

2. Methode 

2.1 Identificatie  
Aan de literatuurstudie lagen verschillende inventarisatiemethoden ten grondslag. Ten eerste is de 

schaal geselecteerd die als beste uit de vergelijking door de Advies Commissie WPC-schaal (2004) 

kwam, de AMA Guide. Ten tweede zijn instrumenten die bij het vaststellen van de opdracht voor het 

huidige onderzoek zijn aangedragen door het Ministerie van Defensie (n=3) opgenomen in de selectie 

ter evaluatie. Eén daarvan - de hierboven genoemde AMA Guide - was al geselecteerd, maar de overige 

twee - namelijk de GARP M en de Veterans’ Affairs Canada (VAC) - zijn in dit stadium aan de selectie 

toegevoegd. Ten derde is het huidige instrument, het PTSS-protocol (Paulusma-de Waal et al., 2007) 

opgenomen in het overzicht. 

Verder zijn, om meetinstrumenten te identificeren die nog niet waren vermeld of aangedragen, 

wetenschappelijke en zogenaamde grijze literatuur databases doorzocht. De volgende 

wetenschappelijke databases zijn doorzocht naar publicaties waarin potentieel relevante 
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instrumenten worden vermeld: PubMed, Embase, SocINDEX, PsycINFO en Web of Science. Hierbij is 

de volgende zoekopdracht gebruikt: (("Stress Disorders, Post-Traumatic"[Mesh] OR posttraumatic 

stress[tiab] OR post traumatic stress[tiab] OR ptsd[tiab]) AND "Activities of Daily Living"[Mesh] AND 

(scale*[tiab] OR instrument*[tiab] OR tool*[tiab] OR interview*[tiab] OR screen*[tiab])), met als 

tijdsspanne 01/01/2000-05/03/2019 en taal Engels of Nederlands.  

Databases die zijn geraadpleegd voor grijze literatuur zijn Google, Google Scholar en GLIN (Grijze 

Literatuur in Nederland). Hierbij zijn de volgende zoektermen gehanteerd: “instruments assessing 

functional limitations in PTSD”, “tools assessing functional limitations in PTSD”, “instruments assessing 

functional limitations in psychological impairments” “tools assessing functional limitations in 

psychological impairments”, instruments ADL PTSD” en “tools ADL PTSD”. 

2.2 Evaluatie  

In de opdracht en in nader overleg met het Ministerie van Defensie is een aantal inclusie-, exclusie- en 

evaluatiecriteria opgesteld. Deze criteria vormen het uitgangspunt voor de analyse van de 

geïdentificeerde meetinstrumenten. In Tabel 2 wordt weergegeven om welke criteria het gaat, hoe 

deze tot stand zijn gekomen, op welk punt deze zijn verwerkt in de analyse en of het gaat om in-

/exclusiecriteria dan wel evaluatiecriteria. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de 

verschillende analyse-onderdelen (Stappen 1-8, zie uitleg 2.2.1).  

Tabel 2. Overzicht in-/exclusie- en evaluatiecriteria vastgesteld in de opdracht en/of door de Stuurgroep van 
het Ministerie van Defensie (januari 2019). 

Criterium Bron  Analyse-onderdeel Type criterium 

Het meetinstrument geeft 

beperkingen weer op ADL- en BDL-

niveau  

Criterium vastgesteld 

in opdracht 

Stap 1: ADL/BDL In-/exclusie 

Het meetinstrument moet 

geschikt zijn voor het meten van 

beperkingen van mensen met 

allerlei psychische aandoeningen 

Criterium vastgesteld 

door stuurgroep  

Stap 2: Doelgroep In-/exclusie 

Het meetinstrument moet de 

mate van invaliditeit kunnen 

meten (ADL, BDL) 

Criterium vastgesteld 

door stuurgroep  

Stap 3: Doel In-/exclusie 

Wat is er bekend over 

betrouwbaarheid? 

Criterium vastgesteld 

in opdracht en door 

stuurgroep 

Stap 4: 

Betrouwbaarheid 

Evaluatie 

Geschiktheid afnamemethode  Criterium vastgesteld 

in opdracht en door 

stuurgroep 

Stap 5: Afname Evaluatie 

Opbouw van meetinstrument Criterium vastgesteld 

in opdracht 

Stap 6: Aantal items Evaluatie 
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Geschiktheid uitkomstmaat Criterium vastgesteld 

in opdracht 

Stap 7: 

Uitkomstmaat 

Evaluatie 

Beschrijving van inhoud 

meetinstrument 

Criterium vastgesteld 

in opdracht 

Stap 8: Afzonderlijke 

onderdelen 

Evaluatie 

 

2.2.1 Beschrijving analyse-onderdelen in stappen 

Stap 1: In de opdracht is vastgelegd dat het meetinstrument uitsluitend beperkingen op ADL-BDL-

niveau dient weer te geven. Het zwaartepunt van de te selecteren instrumenten moet liggen op 

beperkingen (in plaats van op diagnose). Omdat dit belangrijke criterium de eerste stap in het 

selectieproces vormt, werd hierbij inclusief gewerkt: bij twijfel (mogelijke relevantie) werd een 

instrument toch geselecteerd voor verdere evaluatie. Op basis van de naam van het instrument en/of 

de toepassing in het artikel waarin het instrument is gevonden werd beoordeeld of er sprake is van 

mogelijke toepassing van het instrument voor de beoordeling van functioneren in het dagelijks leven 

op ADL- dan wel BDL-niveau. In stap 3 (Doel) werd dit criterium nader beoordeeld.  

Stap 2: Op basis van handleidingen en/of wetenschappelijke publicaties werd voor de overgebleven 

meetinstrumenten beoordeeld of de beoogde doelgroep overeenkwam met die van het huidige 

onderzoek (namelijk mensen met psychische aandoeningen, waaronder PTSS). Instrumenten die voor 

specifieke, afwijkende doelgroepen zijn ontwikkeld (zie Resultaten voor voorbeelden) vielen in deze 

stap af.  

Stap 3: Op basis van de doelen van de meetinstrumenten zoals beschreven in de handleidingen en/of 

wetenschappelijke publicaties werd vastgesteld in hoeverre de definitie/opvatting van (evaluatie van) 

ADL/BDL in de geselecteerde instrumenten overeenkwam met die van het huidige onderzoek. 

Instrumenten waarvoor de doelen in lijn zijn met die van het huidige onderzoek werden geselecteerd 

voor de meer gedetailleerde evaluatie in de stappen 4-8.  

Stap 4: De betrouwbaarheid van het instrument gaat boven alles (Stuurgroep, 2019). Voor alle 

geïncludeerde instrumenten is dan ook gezocht naar publicaties over de betrouwbaarheid (dat wil 

zeggen artikelen die onderzoek rapporteren naar de mate waarin de meetinstrumenten vrij zijn van 

willekeurige meetfouten). De gevonden waarden (gerapporteerd in Appendix D) zijn vervolgens 

beoordeeld aan de hand van de categoriseringssystemen gepresenteerd in Tabel 3-5. Indien geen 

waarden maar interpretaties daarvan werden gerapporteerd (bijv. ‘onvoldoende’, ‘goed’), dan werden 

deze overgenomen.  
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Tabel 3. Beoordeling intraclass correlatiecoëfficiënt (ICC) 

 

 

 

 

Tabel 4: Beoordeling betrouwbaarheid middels Crohnbach’s α 

Crohnbach’s alpha Omschrijving6 

0.9 ≤ α Zeer goed 

0.8 ≤ α < 0.9 Goed 

0.7 ≤ α < 0.8 Matig 

0.6 ≤ α < 0.7 Twijfelachtig 

0.5 ≤ α < 0.6 Onvoldoende 

α < 0.5 Onacceptabel 
 

Tabel 5: Beoordeling betrouwbaarheid middels Pearson’s r 

Pearson’s Correlatie 
coëfficient 

Omschrijving 

0.9 ≤ r Zeer goed 

0.8 ≤ r < 0.9 Goed 

0.7 ≤ r < 0.8 Matig 

0.6 ≤ r < 0.7 Twijfelachtig 

0.5 ≤ r < 0.6 Onvoldoende 

r < 0.5 Onacceptabel 
 

Stap 5: Zowel tijdens het vaststellen van de opdracht als uit de input van de Stuurgroep in de 

beoordeling van de inclusie- en evaluatiecriteria voor het lopende inventarisatieonderzoek bleek dat 

er sprake was van een aantal voorkeuren voor de methode van afname. Zo bestaat er een voorkeur 

voor een semigestructureerde vragenlijst en worden een heteroanamnese (waarbij de partner een 

verslag mee beoordeelt) en/of symptoomvaliditeitstest (test om na te gaan in hoeverre mensen hun 

klachten aandikken) op prijs gesteld. Een zelfbeoordeling of observatie van thuissituatie is niet gewenst 

als afnamemethode. In Tabel 6 wordt weergegeven hoe de afname-/beoordelingsmethoden van de 

geïdentificeerde instrumenten in het huidige onderzoek werden gescoord.  

                                                           
5 Koo T.K., Li M.Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for 
Reliability Research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2): 155–63. 
6 Nunnally, J. C. (1978). Assessment of Reliability. In: Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 

Kappa/ICC waarde Interpretatie5 

> 0.90 Zeer goed 

0.75-0.90 Goed 

0.50-0.75 Matig 

< 0.50 Onvoldoende 
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Tabel 6: Beoordeling methoden van afname 

Afnamemethode Symbool 

Semi-gestructureerd interview  ++ 

Scoringsvragenlijst door beoordelaar + 

Beoordeling op schaal door beoordelaar +- 

Zelfrapportage  - 
 

Stap 6: Om inzicht te krijgen in de opbouw en omvang van de instrumenten, werd het aantal items 

waaruit de instrumenten bestaan gerapporteerd. Deze werden niet nader beoordeeld of gescoord 

omdat hier geen waardeoordelen of criteria over zijn vastgesteld.  

Stap 7: Tijdens het vaststellen van de opdracht en uit de input van de Stuurgroep (januari 2019) kwam 

naar voren dat de uitkomstmaat een belangrijk onderdeel betreft in de evaluatie van de instrumenten 

op geschiktheid. Hoewel de maximumscore niet 100 hoeft te zijn, is het van belang dat een schaal 

uiteenloopt van minimaal hulpbehoevend (‘maatman’) tot maximaal hulpbehoevend. Met dit 

uitgangspunt werd in het huidige onderzoek de volgende beoordeling voor uitkomstmaten toegepast: 

Tabel 7: Beoordeling uitkomstmaten  

Uitkomstmaat Symbool 

Schaal loopt van minimaal hulpbehoevend tot maximaal 
hulpbehoevend. Hierbij hoeft de maximumscore niet 100 te zijn. 

++ 

Andere maar duidelijke berekening + 

Onduidelijk/anders +- 

Geen minimale of maximale score mogelijk - 
 

Stap 8: Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van het instrument (zie ook Stap 6), is per instrument 

nagegaan uit welke onderdelen dit bestond. Op deze manier kon bovendien nader worden beoordeeld 

in hoeverre de afzonderlijke onderdelen overeenkomen met de beoordeling van ADL- en BDL-

activiteiten zoals beschreven in de uitgangspunten van het huidige onderzoek. De overeenkomst 

tussen het type beperkingen zoals beoogd door het Ministerie van Defensie en het door de 

instrumenten geïnventariseerde type beperkingen wordt beoordeeld zoals weergegeven in Tabel 8.  

Tabel 8. Beoordeling van de mate waarin de afzonderlijke onderdelen overeenkomen met de ADL- en BDL-
activiteiten zoals beschreven in de doelen van het huidige onderzoek 

Overeenkomst Symbool 

Groot ++ 

Voldoende + 

Matig +- 

Onvoldoende - 
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3. Resultaten 

3.1 Geïdentificeerde potentieel relevante instrumenten 
De literatuurzoektocht leverde in totaal 225 artikelen op (PubMed n=85; Embase n=92; SocINDEX en 

PsycINFO n=5; Web of Science n=43), waarvan 159 unieke hits. Uit deze 159 artikelen zijn alle 

potentieel relevante instrumenten geïdentificeerd. In een groot deel van de artikelen stonden 

meerdere potentieel relevante instrumenten vermeld. Een aantal artikelen rapporteerde geen 

potentieel relevante instrumenten. Tot slot werd een aantal instrumenten in meerdere artikelen 

genoemd. In totaal werden er in de 159 artikelen 132 unieke potentieel relevante instrumenten 

vermeld. In Appendix A wordt een overzicht gegeven van deze instrumenten.  

In Tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de aantallen instrumenten die per bron zijn geïdentificeerd 

ter inclusie en/of evaluatie.  

Tabel 9. Overzicht van aantallen instrumenten per bron 

Bron Aantal instrumenten Instrument(en) 

Schade in Schalen 1 AMA Guide (5e editie) 

Aangedragen door Ministerie van Defensie 3 - GARP M 
- Veterans’ Affairs 

Canada  
- AMA (6e editie) 

Literatuurstudie 132 Zie overzicht Appendix A.  

 

3.2 Uitkomsten evaluatie t.b.v. verdere inclusie 
Deze instrumenten zijn vervolgens geëvalueerd zoals beschreven in de Methode. Naar aanleiding van 

het eerste evaluatiecriterium (Stap 1: meet op ADL-/BDL-niveau) bleken 40 instrumenten potentieel 

geschikt. Deze selectie was inclusief van aard; alle instrumenten met items die (volgens keywords, 

abstract of lopende tekst van de artikelen waarin ze zijn gevonden) betrekking hebben op functioneren 

op ADL- dan wel BDL-niveau, werden geselecteerd voor verdere evaluatie. Naar aanleiding van het 

tweede evaluatiecriterium (Stap 2: doelgroep volwassenen, al dan niet met een psychische 

aandoening) bleken 18 instrumenten potentieel geschikt. Instrumenten die in deze ronde afvielen 

waren specifiek ontwikkeld voor kinderen, ouderen, mensen met hersenletsel, patiënten met 

meerdere letsels, mensen met fysieke of cognitieve problemen, mensen met ruggengraatletsel, 

mensen met kanker, mensen met een ernstige psychiatrische stoornis (met name bipolair), of mensen 

uit een specifieke cultuur (namelijk Luo). De uitkomsten van deze analyse worden weergegeven in 

Appendix B.  

De overgebleven 18 instrumenten werden in Stap 3 verder beoordeeld op hun doel om na te gaan in 

hoeverre deze voldeden aan het criterium “De schattingssystematiek dient alleen beperkingen op ADL- 

en BDL-niveau weer te geven”. Voor de geselecteerde instrumenten zijn de (handleidingen van de) 
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instrumenten zelf dan wel wetenschappelijke publicaties geraadpleegd om de doelen te 

inventariseren. In deze ronde vielen onder andere instrumenten af die gericht zijn op kwaliteit van 

leven (bijv. LiSat-11, TQOL, WHOQoL en WHOQoL-Bref), gepercipieerde ADL- en BDL-competenties 

met het doel therapie te plannen en te evalueren (bijv. OSA), gepercipieerd vermogen om gebruikelijke 

sociale rollen en activiteiten uit te voeren (PROMIS-AP en SDS) en evaluatie van routinematige 

activiteiten (SOLI). De uitkomsten van deze stap, resulterend in 10 instrumenten, worden weergegeven 

in Appendix C. 

In Figuur 1 wordt een overzicht weergegeven van dit selectieproces. Na de beoordeling van de 

instrumenten die voort zijn gekomen uit de literatuurstudie zijn het huidige meetinstrument (het PTSS-

protocol) en de instrumenten die ter evaluatie zijn aangedragen door het Ministerie van Defensie 

(GARP M, Veterans’ Affairs Canada, en de AMA Guide) toegevoegd aan de selectie om alle 

instrumenten te kunnen beoordelen en onderling te vergelijken. Laatstgenoemd instrument kwam 

tevens in het voorgaande vergelijkingsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Defensie als beste 

naar voren (Advies Commissie WPC-schaal, 2004) en hoeft dus niet meer aan de evaluatieselectie 

toegevoegd te worden. 

 

Figuur 1: Overzicht instrumentselectieprocedure  

De volgende 14 meetinstrument werden nader beoordeeld op potentiële geschiktheid: de Barthel 

Index (BI), de Canadian Occupational Performance Measure (COPM), de EuroQol 5D (EQ-5D), de 

Frenchay Activities Index (FAI), de Global Assessment of Functioning Scale (GAF), de Groningen Activity 

Restriction Scale (GARS), de Sickness Impact Profile (SIP68), de Social Occupational Functioning 

Stap 1
• Alle geïdentificeerde instrumenten (n=132)

Stap 2 • Instrumenten die (mogelijk) op ADL-/BDL niveau meten (n=40)

Stap 3
• Instrumenten voor beoogde doelgroep (n=18)

Evaluatie

• Instrumenten voortgevloeid uit literatuurstudie (n=10) + huidige schattingsinstrument 
(n=1) + instrumenten aangedragen door Ministerie van Defensie (n=3)) + instrument uit 
voorgaand onderzoek (dubbeling) = 14 unieke instrumenten
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Assessment Scale (SOFAS), de Walter Reed Functional Impairment Scale (WRFIS), de World Health 

Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), het PTSS-protocol, de GARP-M, de 

Veterans’ Affairs Canada (VAC) en de American Medical Association (AMA)-Guides (6e editie).  

3.3 Uitkomsten geschiktheidsevaluatie 
De getransformeerde beoordelingen (volgens Tabellen 3-7) worden weergegeven in Tabel 10. De 

evaluatie van de 14 unieke instrumenten wordt weergegeven in Appendix D. 

Tabel 10. Beoordeling kenmerken instrumenten op basis van input Ministerie van Defensie 

Naam instrument Betrouw 

baarheid 

Afname-

methode 

Uitkomstmaat Afzonderlijke 

onderdelen 

BI Goed + ++ +- 

COPM Matig ++ ++ +- 

EQ-5D Matig/goed - + - 

FAI Goed + ++ +- 

GAF Matig  +- + n.v.t. 

GARS Onvoldoende/matig - + ++ 

SIP68 Matig - ++ +- 

SOFAS Onvoldoende +- ++ n.v.t. 

WRFIS Zeer goed - + + 

WHODAS 2.0 Zeer goed - / ++7 + ++ 

PTSS-protocol Goed/ zeer goed + ++ +-8 

GARP M (Australië) ? +- ++ +- 

VAC ? +- ++ - 

AMA 6th edition Matig/ goed  + - +- 

4. Conclusie en discussie 

4.1 Conclusie 
Het onderhavige onderzoek had tot doel het in kaart brengen van bestaande internationale 

instrumenten die de mate van beperkingen/invaliditeit meten bij personen met psychische 

aandoeningen. De literatuurstudie leverde een groot aantal potentieel relevante instrumenten op. Na 

een selectieprocedure, waarbij de instrumenten zijn geëvalueerd op 3 kerncriteria (meting op ADL-

/BDL-niveau, geschikt voor doelgroep, geschikt voor beoogd doel), bleef een aantal potentieel 

geschikte instrumenten over. Aangevuld met het huidige schattingsinstrument, instrumenten 

aangedragen door de opdrachtgever en een instrument dat als beste uit een voorgaande 

vergelijkingsstudie kwam, werden deze 14 instrumenten nader beoordeeld. 

                                                           
7 Afhankelijk van afnamemethode zelfrapportage of interview 
8 Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de afzonderlijke onderdelen de lading van de rubrieken niet goed 
dekken (Fokkens et al., 2012). 
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4.1.1 Antwoord op hoofdvraag 

Het antwoord op de hoofdvraag - Welke instrumenten meten de impact van psychische aandoeningen, 

waaronder PTSS, op functioneren op ADL- en BDL-niveau? - luidt: 

 Barthel Index (BI) 

 Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

 EuroQol 5D (EQ-5D) 

 Frenchay Activities Index (FAI) 

 Global Assessment of Functioning Scale (GAF) 

 Groningen Activity Restriction Scale (GARS) 

 Sickness Impact Profile (SIP68) 

 Social Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) 

 Walter Reed Functional Impairment Scale (WRFIS) 

 World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) 

 PTSS-protocol 

 GARP-M 

 Veterans’ Affairs Canada (VAC)  

 American Medical Association (AMA)-Guides (6e editie) 

 

4.1.2 Antwoorden op deelvragen 

De eerste deelvraag had betrekking op de betrouwbaarheid van de instrumenten. Deze liep uiteen van 

‘onvoldoende’ (SOFAS) tot ‘zeer goed’ (Walter Reed Functional Impairment Scale, WHODAS 2.0, PTSS-

protocol). Hierbij moet worden vermeld dat er verschillende soorten tests ten grondslag liggen aan de 

gerapporteerde betrouwbaarheidswaarden (ICC, Crohnbach’s α, Pearson’s correlatie, percentage van 

overeenkomst). Verder zijn voor een aantal instrumenten in de literatuur meerdere 

betrouwbaarheidswaarden gerapporteerd, bijvoorbeeld omdat het instrument uit verschillende 

subonderdelen bestaat (COPM, PTSS-protocol, AMA 6e editie). Voor andere instrumenten werden niet 

de waarden, maar alleen de interpretatie van de betrouwbaarheid (bijv. ‘onvoldoende’, ‘goed’, 

‘twijfelachtig’) gerapporteerd (SOFAS, BPRS, PIRS). Tot slot zijn voor een aantal instrumenten geen 

publicaties over de betrouwbaarheid gevonden (GARP M, VAC).  

De tweede deelvraag (Wat is er bekend over de praktische toepasbaarheid van de gevonden 

instrumenten?) zal, zoals uiteengezet in de Achtergrond, worden beantwoord in een vervolgrapport.  

De derde deelvraag had betrekking op de uitkomstmaten van de gevonden instrumenten. De 

uitkomstmaten varieerden onderling, maar de meeste betreffen scores die om te rekenen zouden 

moeten zijn naar 100%, oftewel maximaal hulpbehoevend. De AMA 6e editie voldeed niet aan dit 

criterium (omdat het invaliditeitspercentage een gemiddelde is van drie scores dat getransformeerd 

wordt naar een percentage van maximaal 50%), maar de overige instrumenten scoorden goed (‘anders 
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maar duidelijke berekening’ of ‘Schaal loopt van minimaal hulpbehoevend tot maximaal 

hulpbehoevend (‘maatman’).  

De vierde deelvraag had betrekking op de opbouw van de instrumenten. Hiertoe werd nagegaan in 

hoeverre de afzonderlijke onderdelen van de instrumenten tot doel hadden de impact van psychische 

beperkingen/invaliditeit op ADL- en BDL-activiteiten (zoals beschreven in de uitgangspunten van het 

onderzoek) te evalueren. In twee gevallen (GAF en SOFAS) was er geen sprake van meerdere 

onderdelen, omdat deze een ‘overall’ inschatting weergeven van psychosociaal respectievelijk sociaal 

en beroepsmatig functioneren op een schaal van 0-100. Andere instrumenten vertonen matige (de 

Barthel Index, COPM, FAI, SIP68, PTSS-protocol, GARP M en AMA 6e editie) of weinig (EQ-5D, VAC) 

overeenkomsten met de doelen van het schattingsinstrument zoals beoogd in de huidige opdracht van 

het Ministerie van Defensie. Het PTSS-protocol heeft een matige overeenkomst omdat functioneren 

op BDL-niveau beperkt in kaart wordt gebracht. De GARS, de Walter Reed Functional Impairment Scale 

en de WHODAS 2.0 scoren (zeer) goede overeenkomsten met de beoogde doelen.  

4.2 Discussie 

4.2.1 Extra bevindingen 

Hoewel er geen aparte deelvraag voor de afnamemethode was geformuleerd, bleek uit de input van 

de Stuurgroep dat dit aspect voor het Ministerie van Defensie een belangrijk onderdeel kan zijn bij het 

selecteren of aanpassen van een instrument voor het beoordelen van beperkingen ten gevolge van 

PTSS en andere psychische aandoeningen. Daarom zijn de instrumenten ook op dit onderdeel 

beoordeeld. De scores voor de afnamemethoden van de geëvalueerde instrumenten lopen uiteen van 

‘-‘ (EQ-5D, GARS, SIP68, Walter Reed Functional Impairment Scale, WHODAS 2.0 (in geval van 

zelfrapportage)) tot ‘++’ (COPM, WHODAS 2.0 (in geval van semi-gestructureerd interview)). De 

WHODAS 2.0 kan worden afgenomen in de vorm van zelfrapportage, rapportage door een 

gevolmachtigde, of middels een interview.  

Het PTSS-protocol scoort ‘goed/zeer goed’ op betrouwbaarheid en ‘goed’ op uitkomstmaat. Op 

afnamemethode en opbouw (de mate waarin de afzonderlijke onderdelen beperkingen op ADL- en 

BDL-niveau weergeven) scoorde het instrument ‘matig’. De afnamemethode bestaat uit het invullen 

van een scoringslijst door een verzekeringsarts op basis van een daaraan voorafgaande, in een 

rapportage vastgelegde verzekeringskundige beoordeling (Fokkens et al., 2016). Per onderdeel kan 

een score worden gegeven tussen 0 (‘normaal’) en 5 (‘extreme beperkingen’). Deze wijze van 

beoordelen heeft echter niet de voorkeur: zowel uit de opdracht als de input van de Stuurgroep bleek 

een semigestructureerde vragenlijst, eventueel in combinatie met een heteroanamnese en/of 

symptoomvaliditeitstest, geschikter te worden bevonden.  
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Ook de mate waarin de scores op de vier rubrieken (namelijk (1) activiteiten van het dagelijkse leven, 

(2) sociaal functioneren, (3) doorzettingsvermogen en tempo en (4) adaptatie aan stressvolle 

omstandigheden) representatief zijn voor beoordeling van functioneren op ADL- en BDL-niveau laat 

ruimte voor verbetering zien. Hoewel een aantal rubrieken (Activiteiten van het dagelijkse leven en 

Concentratie, doorzettingsvermogen en tempo) onderdelen bevat die betrekking hebben op ADL en 

BDL zoals beschreven in de opdracht, zijn andere onderdelen minder relevant en wordt het 

functioneren op BDL-niveau slechts beperkt in kaart gebracht.  

De literatuurstudie die is uitgevoerd in het kader van het huidige onderzoek heeft nog een aantal extra 

bevindingen opgeleverd die mogelijk relevant zijn bij de interpretatie van de uitkomsten van het 

onderzoek en voor eventuele vervolgstappen. Voor de overweging van de Barthel Index is het van 

belang te vermelden dat de items betrekking hebben op de laatste 24-48 uur. Dit soort kenmerken is 

niet systematische beoordeeld in het onderhavige onderzoek, maar kan wel implicaties hebben voor 

de eventuele geschiktheid van de geselecteerde instrumenten. Verder heeft de Barthel Index, zoals de 

meeste ADL-schalen, het nadeel van het zogenaamde ‘plafond-effect’. Het instrument verwijst slechts 

naar eenvoudige activiteiten. De gevoeligheid van de schaal wordt dan ook door dit effect begrensd. 

Patiënten met een geringe, maar verschillende mate van beperkingen kunnen ‘voorbij’ het uiteinde 

van de schaal niet worden onderscheiden (de Haan, Limburg, Schuling, Broeshart, Jonkers en van 

Zuylen, 1993).  

Verder is de GAF, die in combinatie met de PIRS en de BPRS de score voor mentale beperkingen volgens 

de AMA 6e editie oplevert, in wetenschappelijke artikelen bekritiseerd omdat de score ervan van dag 

tot dag kan fluctueren. Verder identificeert dit instrument niet de verschillen tussen een psychische 

aandoening en een medische stoornis die psychiatrische symptomen veroorzaakt (Monrad Aas, 2011). 

De nieuwere schaal, de WHODAS 2.0, kan deze verschillen wel identificeren. Een andere belangrijke 

beperking van de GAF is dat symptoomernst en functionele beperkingen op één schaal worden 

beoordeeld. Verder zijn GAF-beoordelingen die tussen de 10-punt beoordelingen vallen 

problematisch: de beoordelaar wordt dan gedwongen een keuze te maken. Hieraan gerelateerd is het 

dilemma dat sociale en alledaagse activiteiten in de praktijk uiteen kunnen lopen, maar volgens de 

schaal bij elkaar horen (Gnam, 2018).  

Over de PIRS wordt geschreven dat het lastig is om de concepten weerbaarheid en inzetbaarheid te 

scoren als de cliënt geen werk heeft of door fysieke beperkingen niet kan werken (Gnam, 2018)). 

Verder is het bij dit instrument de vraag of er sprake moet zijn van alle genoemde condities of 

voorbeelden, of dat deze als illustraties fungeren. Voor de BPRS geldt dat er sprake kan zijn van een 

zogenaamde responslast, waarbij het voor een cliënt bezwaarlijk kan zijn informatie te verstrekken. 
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Verder bevat de BPRS items die wel gescoord moeten worden maar doorgaans niet relevant zijn, 

omdat deze voornamelijk voorkomen bij psychotische of bipolaire stoornissen (bijv. hallucinaties, bizar 

bedrag, afwijkende houdingen, waanbeelden, etc.). Dit soort items worden dan gescoord als ‘1’ (niet 

aanwezig) (Gnam, 2018).  

Een kenmerk (dat niet hoog scoorde op de criteria-evaluatie door de Stuurgroep van het Ministerie 

van Defensie en dus niet systematisch is geïnventariseerd) dat mogelijk relevant is bij eventuele 

vervolgstappen, is de vraag of instrumenten zijn ontwikkeld op DSM-basis. Een instrument dat is 

opgenomen in de DSM-5 en goed scoorde op alle onderdelen waarop de instrumenten uit het huidige 

onderzoek zijn geëvalueerd, is de WHODAS 2.0. Hierbij moet echter worden vermeld dat het gaat om 

de zelfbeoordelingsversie, terwijl de voorkeur van het Ministerie van Defensie uitgaat naar 

beoordeling op basis van een (semigestructureerd) interview. Een bijkomend positief kenmerk van de 

WHODAS 2.0 is dat deze is vertaald naar het Nederlands. Momenteel is deze versie nog niet online 

beschikbaar, maar de World Health Organization (WHO) zal de Nederlandse vragenlijst publiceren op 

haar website zodra deze beschikbaar is. 

4.2.2 Reikwijdte huidig onderzoek 

In dit onderzoek zijn op verschillende manieren potentieel relevante instrumenten geselecteerd. Eén 

van de instrumenten - namelijk de AMA Guide - kwam op verschillende manieren naar voren: deze 

kwam als beste uit het onderzoek door de Advies Commissie WPC-schaal (2004); werd aangedragen 

door het Ministerie van Defensie en werd gevonden in onze literatuurstudie. Hoewel dit gegeven de 

geschiktheid van de aanpak lijkt te onderschrijven, was er ook een aantal instrumenten dat werd 

aangedragen door het Ministerie van Defensie maar niet werd gevonden in onze literatuurstudie 

(namelijk de GARP M, de VAC en het PTSS-protocol). Dit kan betekenen dat relevante literatuur 

ontbreekt, of dat de zoekstrategie niet toereikend was. Zo werd voorgaand onderzoek naar het PTSS-

protocol (gerapporteerd door Fokkens et al., 2015) niet gevonden in de literatuurstudie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het opnemen van de MeSH-term9 “Activities of Daily Living” in de zoekopdracht, 

waardoor artikelen die geen vermelding maken van een ADL-gerelateerde term geen onderdeel 

uitmaken van de resultaten. Door instrumenten op verschillende manieren te identificeren is ernaar 

gestreefd het aantal instrumenten dat mogelijk geen onderdeel uitmaakt van de resultaten te 

minimaliseren.  

                                                           
9 MeSH (Medical Subject Headings) zijn gestandaardiseerde trefwoorden die staan opgenomen in de MeSH 
Database. Aan het merendeel van artikelen in PubMed (ruim 90%) zijn MeSH termen toegekend om zo de 
inhoud van het artikel aan te geven. Het is handig om op MeSH-term te zoeken omdat op deze wijze 
verschillende beschrijvingen (synoniemen) van een begrip worden meegenomen in de zoekopdracht.  

https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
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4.2.3 Vervolgonderzoek 

Het onderling vergelijken van schalen is een complexe aangelegenheid. Deze bevinding is in lijn met 

de uitkomst van een voorgaande vergelijkingsstudie, gerapporteerd in Schade in Schalen (Advies 

Commissie WPC-schaal, 2004). Waar het ene instrument (zeer) hoog scoort op betrouwbaarheid en 

een minder geschikte afnamemethode hanteert, scoort een ander instrument hoog op bijvoorbeeld 

uitkomstmaat, maar sluiten de afzonderlijke onderdelen niet goed aan op het beoogde doel van het 

Ministerie van Defensie. Toch zou op basis van de beoordelingen een rangorde op basis van 

geschiktheid kunnen worden gemaakt, afhankelijk van het gewicht dat het Ministerie van Defensie aan 

de verschillende onderzochte (en eventueel nieuw gesuggereerde) parameters toekent. De 

overzichten, uitkomsten en overwegingen gepresenteerd in het huidige onderzoek vormen hiervoor 

een goede basis.  

In het vervolgonderzoek, dat tevens plaatsvindt in 2019, zullen de bevindingen van het huidige 

onderzoek op verschillende manieren worden uitgebreid en aangevuld. Ten eerste is de reikwijdte van 

het onderzoek uitgebreider: er zullen instrumenten worden geëvalueerd die de impact van niet alleen 

psychische maar ook lichamelijke beperkingen in kaart brengen. Ten tweede worden niet alleen 

objectieve kenmerken (bijv. psychometrische eigenschappen, kenmerken met betrekking tot inhoud 

en opbouw van het instrument), maar ook subjectieve kenmerken (bijv. tevredenheid, gepercipieerde 

geschiktheid) geïnventariseerd. Tot slot is ook de aanpak verschillend: de instrumenten worden 

geïdentificeerd door middel van een inventarisatie van gehanteerde instrumenten onder 

partnerkrijgsmachten. Op deze manier kunnen instrumenten waarover geen ADL- en/of BDL-

gerelateerde publicaties zijn verschenen toch worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Hiermee wordt 

het instrumentenoverzicht resulterend uit het huidige onderzoek verder gecomplementeerd en 

kunnen de vragen met betrekking tot de praktische ervaringen met (een deel van) de instrumenten 

worden beantwoord.  
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Appendix A. Geïdentificeerde instrumenten voortgevloeid uit literatuurstudie  
 

ID Naam instrument Meet 
ADL 

Meet 
BDL 

Geselecteerd 
voor verdere 
evaluatie 

1 Abbreviated Injury Scale (AIS) Nee Nee Nee 

2 Barthel Index Ja Nee Ja 

3 Beck anxiety inventory Nee Nee Nee 

4 Beck Depression Inventory - 2nd Edition Nee Nee Nee 

5 Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-
24). 

Nee Nee Nee 

6 Body Awareness Movement Quality and Experience 
scale (BAS MQ-E) 

Nee Nee Nee 

7 Borderline Section of the International Personality 
Disorder Examination 

Nee Nee Nee 

8 Brief pain inventory Nee Nee Nee 

9 Brief Psychiatric Rating Scale Nee Nee Nee 

10 Brief Symptom Inventory (BSI) depression scale Nee Nee Nee 

11 Canadian Occupational Performance Measure Ja Ja  Ja 

12 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
(CES-D) 

Nee Nee Nee 

13 Child PTSD Reaction Index Nee Nee Nee 

14 Child PTSE symptom Scale (CPSS) Nee Nee Nee 

15 Chronic Disability Index (CDI) Nee Nee Nee 

16 Civilian Mississippi Scale for Posttraumatic Stress 
Disorder (PTSD) 

Nee Nee Nee 

17 Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS 5) Nee Nee Nee 

18 Cognitive Failure Questionnaire Nee Nee Nee 

19 Complicated Grief Assessment Scale Nee Nee Nee 

20 Composite International Diagnostic Interview Nee Nee Nee 

21 Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-
ICU) 

Nee Nee Nee 

22 Conservation of Resources-Evaluation Nee Nee Nee 

23 Craig Handicap Assessment and Reporting 
Technique 

Ja Ja  Ja 

24 Daily Hassles Scale Nee Nee Nee 

25 Davidson Trauma Scale (DTS) Nee Nee Nee 

26 Depression self-rating scale (DSRS) Nee Nee Nee 

27 Dimensions of Anger Reactions (DAR) Nee Nee Nee 

28 Dutch Impact of Event Scale Nee Nee Nee 

29 EQ-5D Ja Ja  Ja 

30 Executive Clock Drawing Tasks (CLOX parts 1 and 2) Nee Nee Nee 

31 Extended Glasgow Outcome Scale (GOSE) Nee Nee Nee 

32 Frenchay Activities Index (FAI) Nee Ja  Ja 

33 Functional Assessment Measure Ja Ja Ja 

34 Functional Independence Measure (FIM) Ja Ja  Ja 

35 Functional outcomes of sleep questionnaire (FOSQ) Nee Nee Nee 
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36 Functioning Assessment Short Test Ja Ja  Ja 

37 General Health Questionnaire Nee Nee Nee 

38 Geriatric Depression Scale Nee Nee Nee 

39 Glasgow Outcome Scale (GOSE)  Nee Nee Nee 

40 Global Assessment of Functioning (GAF) Scale Nee Mogelijk Ja 

41 Global assessment of psychosocial disability (GAPD) Ja Ja  Ja 

42 Groningen Activity Restriction Scale (GARS) Ja Ja  Ja 

43 Hamilton Anxiety Scale Nee Nee Nee 

44 Hamilton Depression Rating Sale Nee Nee Nee 

45 Harvard Trauma Questionnaire Nee Nee Nee 

46 Hopkins Symptom Checklist-254 Nee Nee Nee 

47 Hospital Anxiety and Depression Scale Nee Nee Nee 

48 IADL Scale ja Ja  Ja 

49 Impact of Event Scale (IES) Nee Nee Nee 

50 Impact of Event Scale-Revised (IES-R) Nee Nee Nee 

51 Informant Questionnaire of Cognitive Decline in the 
Elderly-Short From (IQCODE-SF) 

Nee Nee Nee 

52 Injury severity score (ISS) Nee Nee Nee 

53 Katz Index of Independence in Activities of Daily 
Living  

Ja Nee Ja 

54 Kessler Psychological Distress Scale (K10) Nee Nee Nee 

55 Lawton’s instrumental activities of daily living scale 
(IADL)  

Nee Ja  Ja 

56 Life satisfaction [LiSat-11] Mogelijk Mogelijk Ja 

57 Luo Functioning Scale; LFS Nee Ja  Nee 

58 MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) Nee Nee Nee 

59 Medical Outcomes Study Short Form-36 / Quality of 
Life (SF36) 

Nee Nee Nee 

60 Medical Outcomes Study Short-Form General 
Health Survey (F-20) 

Nee Nee Nee 

61 Mini International Neuropsychiatric Interview Nee Nee Nee 

62 Mini-Mental Status Exam (MMSE) Nee Nee Nee 

63 Montgomery Asberg Depression Rating Scale Nee Nee Nee 

64 MPAI-4 Ja Ja  Ja 

65 NADSD survey Nee Nee Nee 

66 Occupational Self Assessment (OSA) Ja Ja  Ja 

67 Older Americans’ Resources and Services 
Multidimensional Functional Assessment 
Questionnaire 

Ja Nee Ja 

68 Pain and Anger Analogue Nee Nee Nee 

69 Patient Health Questionnaire-9 Nee Nee Nee 

70 Pediatric Quality of Life Inventory Nee Nee Nee 

71 Perceived Ability to Cope with Trauma Scale Nee Nee Nee 

72 Perceived Stress Scale Nee Nee Nee 

73 Physical Self-Maintenance Scale (PSMS) Mogelijk Ja Ja 

74 Pfeffer Functional Activities Questionnaire (FAQ) Nee Ja  Ja 

75 Physical functioning subscale score of the SF-12 Nee Nee Nee 
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76 Pittsburgh sleep quality index addendum for PTSD 
(PSQ1-A) 

Nee Nee Nee 

77 POLO-Chart questionnaire with European Quality of 
Life (EuroQoL) 

Nee Ja  Ja 

78 Polytrauma outcome chart (POLO) Mogelijk Ja Ja 

79 Positive and Negative Affect Schedule Nee Nee Nee 

80 Posttraumatic Diagnostic Scale(PDS) Nee Nee Nee 

81 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Checklist-
Civilian (also PCL-C) 

Nee Nee Nee 

82 Post-Traumatic Stress Syndrome 10-Questions 
Inventory 

Nee Nee Nee 

83 Primary Care Posttraumatic Stress Disorder screen 
(PC-PTSD) 

Nee Nee Nee 

84 PRIME-MD patient health questionnaire Nee Nee Nee 

85 PROMIS-AP ability to participate in social roles and 
activities 

Mogelijk Mogelijk Ja 

86 PROMIS-SD patient reported outcomes 
measurement inforamtion system sleep disturbance 

Nee Nee Nee 

87 PTSD Checklist - Event Specific Version Nee Nee Nee 

88 PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) Nee Nee Nee 

89 PTSD Symptom Scale - Interview (PSS-I) for DSM-IV Nee Nee Nee 

90 PTSD Symptom Scale - Self-report (PSS-SR) Nee Nee Nee 

91 QoL (SF-8) Nee Nee Nee 

92 Quality Marriage Index (QMI) Nee Nee Nee 

93 Quality of Life Index Nee Nee Nee 

94 Quality of Life Scale (QOLS) Nee Nee Nee 

95 Recovery locus of control scale (RLOC) Nee Nee Nee 

96 Rey Auditory Verbal Learning Test Nee Nee Nee 

97 Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS). Nee Nee Nee 

98 Rosow and Breslau scale Nee Mogelijk Ja 

99 Ryff’s scale Nee Nee Nee 

100 Satisfaction with Life Scale, Nee Nee Nee 

101 Savoring Beliefs Inventory Nee Nee Nee 

102 Self-assigned New York Heart Association (NYHA) 
classification 

Nee Nee Nee 

103 Sheehan Disability Scale (SDS) Nee Mogelijk Ja 

104 Sickness Impact Profile (SIP68) Ja Ja  Ja 

105 Sleep problems index ii of the medical outcomes 
study slep measure 

Nee Nee Nee 

106 Social Participation-Scale Nee Mogelijk Ja 

107 Social support questionniare (SSQ) Nee Nee Nee 

108 Social Occupational Functioning Assessment Scale 
(SOFAS) 

Ja Ja  Ja 

109 Solomon PTSD Inventory Nee Nee Nee 

110 State-Trait Anxiety Inventory Nee Nee Nee 

111 Structured Assessment of Independent Living Skills 
(SAILS) 

Nee Ja  Ja 

112 Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) Nee Nee Nee 

113 Suicide Ideation Scale (SIS). Nee Nee Nee 



26 
 

114 Sustainability of Living Inventory (SOLI) Mogelijk Mogelijk Ja 

115 Symptom Checklist and Outcomes Rating Scale 
(SCORS) 

Nee Nee Nee 

116 The Community Reintegration of Servicemembers 
(CRIS) 

Nee Nee Nee 

117 The disability rating index (DRI) Nee Ja  Ja 

118 The Mini-Mental State Examination Nee Nee Nee 

119 The verbal fluency test Nee Nee Nee 

120 Timed Get-Up and Go Test Nee Nee Nee 

121 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek-
Academisch Ziekenhuis Leiden (TNO-AZL) 
Questionnaire for Children's Health-Related Quality 
of Life 

Nee Nee Nee 

122 TQoL Ja Ja  Ja 

123 Trauma Outcome Profile (TOP) Nee Mogelijk Ja 

124 Trauma Symptom Inventory (TSI) Nee Nee Nee 

125 Trier Social Stress Test Nee Nee Nee 

126 UCSD Performance-Based Skills Assessment-Brief 
(UPSA-B) 

Nee Ja  Ja 

127 Walter Reed Functional Impairment Scale Mogelijk Ja  Ja 

128 WHO-5 Well-Being Scale Nee Nee Nee 

129 WHODAS 2.0 Ja Ja  Ja 

130 WHOQoL-Bref Ja Ja  Ja 

131 World Health Organisation Quality of Life scale Nee Ja  Ja 

132 Yale-Brown obsessive compulsive scale Nee Nee Nee 
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Appendix B. Overzicht doelgroepen instrumenten die meten op ADL-/BDL-niveau 
 

Naam instrument Doelgroep Geselecteerd voor 
verdere evaluatie 

Barthel Index (BI) Iedereen Ja 

Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM) 

Iedereen Ja 

Craig Handicap Assessment and Reporting 
Technique 

Mensen met fysieke of 
cognitieve problemen 

Nee 

EQ-5D Iedereen Ja 

Frenchay Activities Index (FAI) Iedereen Ja 

Functional Assessment Measure Mensen met hersenletsel Nee 

Functional Independence Measure (FIM) Mensen met hersenletsel, 
ruggengraatletsel of kanker 

Nee 

Functioning Assessment Short Test Mensen met psychiatrische 
stoornis (specifiek bipolair) 

Nee 

Global Assessment of Functioning (GAF) Scale Iedereen Ja 

Global assessment of psychosocial disability 
(GAPD) 

Kinderen Nee 

Groningen Activity Restriction Scale (GARS) Iedereen Ja 

IADL Scale Ouderen Nee 

Katz Index of Independence in Activities of 
Daily Living  

Ouderen Nee 

Lawton’s instrumental activities of daily living 
scale (IADL)  

Ouderen Nee 

Life satisfaction [LiSat-11] Iedereen, maar voornamelijk 
neurologische populatie 

Ja 

Luo Functioning Scale; LFS Mensen uit Luo cultuur Nee 

MPAI-4 Mensen met hersenletsel Nee 

Occupational Self Assessment (OSA) Iedereen Ja 

Older Americans’ Resources and Services 
Multidimensional Functional Assessment 
Questionnaire 

Ouderen Nee 

Personal Self-Maintenance Scale (PSMS) Ouderen Nee 

Pfeffer Functional Activities Questionnaire 
(FAQ) 

Ouderen Nee 

Polytrauma outcome chart (POLO) Mensen met meerdere 
verwondingen 

Nee 

PROMIS-AP ability to participate in social 
roles and activities 

Iedereen Ja 

Rosow and Breslau scale Beperkt mobielen Nee 

Sheehan Disability Scale (SDS) Iedereen Ja 

Sickness Impact Profile (SIP68) Iedereen Ja 

Social Participation-Scale Mensen met functiestoornis Nee 

Social Occupational Functioning Assessment 
Scale (SOFAS) 

Iedereen Ja 

Structured Assessment of Independent Living 
Skills (SAILS) 

Mensen met cognitieve 
problemen 

Nee 

Sustainability of Living Inventory (SOLI) Iedereen Ja 
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The Community Reintegration of 
Servicemembers (CRIS) 

Veteranen Ja 

The disability rating index (DRI) Mensen met pijnklachten in 
bewegingsapparaat 

Nee 

Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek-Academisch Ziekenhuis Leiden 
(TNO-AZL) Questionnaire for Children's 
Health-Related Quality of Life 

Kinderen Nee 

TQoL Specifiek PTSD Ja 

Trauma Outcome Profile (TOP) Patiënten met meerdere 
letsels 

Nee 

UCSD Performance-Based Skills Assessment-
Brief (UPSA-B) 

Ernstige psychiatrische 
stoornis 

Nee 

Walter Reed Functional Impairment Scale 
(WRFIS) 

Veteranen Ja 

WHODAS 2.0 Iedereen Ja 

WHOQoL-Bref Iedereen Ja 

World Health Organisation Quality of Life 
scale (WHOQoL) 

Iedereen Ja 
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Appendix C. Doelen van instrumenten die meten op ADL-/BDL-niveau en geschikt 

zijn voor volwassenen/ veteranen in het bijzonder  
 

Naam instrument Doel Geselecteerd 
voor verdere 

evaluatie 

Barthel Index (BI) Met de BI kan de mate van (lichamelijke of verbale) hulp die een 
persoon nodig heeft om ADL handelingen uit te voeren worden 
vastgesteld. 

Ja 

Canadian Occupational 
Performance Measure 
(COPM) 

De COPM heeft twee doelen, namelijk: het identificeren van de 
belangrijkste problemen ervaren door de cliënt en het meten van 
veranderingen in het beeld dat de cliënt van zijn handelen heeft 
tijdens het behandelproces. De COPM richt zich hierbij op drie 
domeinen: zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. COPM 
wordt doorgaans ook gebruikt om de hulpvraag van de cliënt te 
verhelderen. 

Ja 

EQ-5D EQ-5D is een gestandaardiseerde meting van de 
gezondheidstoestand ontwikkeld door de EuroQol Group om een 
eenvoudige, generieke maatstaf voor de gezondheid te bieden voor 
klinische en economische beoordeling. 

Ja 

Frenchay Activities 
Index (FAI) 

De FAI evalueert retrospectief activiteiten die de patiënt zelf heeft 
ondernomen. De index richt zich specifiek op beperkingen in (meer 
complexe) lichamelijke activiteiten en sociaal functioneren. 

Ja 

Global Assessment of 
Functioning (GAF) 
Scale 

De GAF-schaal wordt gebruikt om te beoordelen hoe ernstig een 
psychische aandoening kan zijn. Het meet in welke mate de 
symptomen van een persoon zijn of haar dagelijks leven 
beïnvloeden. 

Ja 

Groningen Activity 
Restriction Scale 
(GARS) 

De GARS is ontwikkeld om beperkingen op zowel ADL- als IADL-
niveau te meten voor studies naar hulp en diensten verleend door 
thuiszorg en wijkverpleegkundigen.  

Ja 

Life satisfaction [LiSat-
11] 

De LiSat-11 is oorspronkelijk ontwikkeld als een checklist in plaats 
van als een maatstaf voor tevredenheid met het leven. 
Inventariseert belangrijke levensdomeinen: beroepsmatige, 
financiële en recreatieve situaties, contacten met vrienden, 
seksueel leven, zelfzorgbeheer, gezinsleven, partnerrelaties; 
fysieke en psychische gezondheid. 

Nee 

Occupational Self 
Assessment (OSA) 

De OSA is ontwikkeld om iemands gepercipieerde competenties te 
beoordelen als het gaat om activiteiten op ADL- en BDL-niveau. Het 
instrument is ontworpen om de planning voor gezamenlijke 
behandeling te begeleiden en om door de cliënt gerapporteerde 
verbetering door therapie te documenteren. 

Nee 

PROMIS-AP ability to 
participate in social 
roles and activities 

De PROMIS-AP ability to participate in social roles and activities 
beoordeelt het gepercipieerde vermogen om de gebruikelijke 
sociale rollen en activiteiten uit te voeren. 

Nee 

Sheehan Disability 
Scale (SDS) 

De SDS beoordeelt invaliditeit in werk-/schoolactiviteiten, 
gezinsrelaties en sociaal functioneren en evalueert de functionele 
impact van psychiatrische stoornissen. 

Nee 

Sickness Impact Profile 
(SIP68) 

De SIP68 is een generiek instrument om de gezondheidstoestand 
van individuen en populaties te meten. Met de SIP68 kan de invloed 
van ziekte en/of gezondheidsklachten op het dagelijks functioneren 
worden vastgesteld.  

Ja 

Social Occupational 
Functioning 

De SOFAS is gericht op het sociaal en beroepsmatig functioneren, 
onafhankelijk van de algehele ernst van de psychische symptomen 
van het individu. Het verschilt van de GAF door het opnemen van 

Ja 
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Assessment Scale 
(SOFAS) 

stoornissen die worden veroorzaakt door zowel fysieke als mentale 
aandoeningen, waardoor het een nuttig beoordelingsinstrument 
wordt voor traumatisch hersenletsel en andere neurologische 
aandoeningen. 

Sustainability of Living 
Inventory (SOLI) 

Het doel van de SOLI is na te gaan hoe regelmatig respondenten 
een aantal specifieke routines uitvoerden. 

Nee 

TQoL De TQoL wordt toegepast voor het meten van de subjectieve aard 
van kwaliteit van leven. 

Nee 

Walter Reed Functional 
Impairment Scale 
(WRFIS) 

Het doel van de Walter Reed Functional Impairment Scale is het 
meten van functionele beperkingen bij militaire en andere 
professionele werkgroepen die routinematig worden blootgesteld 
aan stressvolle traumatische gebeurtenissen als onderdeel van hun 
beroep 

Ja 

WHODAS 2.0 De WHODAS 2.0 wordt gebruikt bij het beoordelen van het 
functieniveau van een persoon waarbij de nadruk ligt op 
activiteiten en participatieniveau. De WHODAS meet de volgende 
domeinen: begrijpen en communiceren, mobiliteit, zelfverzorging, 
interactie met mensen, huishouden en activiteiten, participatie in 
maatschappij 

Ja 

WHOQoL-Bref De WHOQoL-Bref is de verkorte versie van de WHOQoL (zie 
hieronder).  

Nee 

World Health 
Organisation Quality of 
Life scale (WHOQoL) 

De WHOQoL is een instrument voor de evaluatie van de kwaliteit 
van leven. Het beoordeelt de percepties van het individu in de 
context van zijn cultuur- en waardensystemen en zijn persoonlijke 
doelen, normen en zorgen.  

Nee 
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Appendix D. Kenmerken van potentieel geschikte instrumenten voortgevloeid uit literatuurstudie en instrumenten 

aangedragen door Ministerie van Defensie 
 

Naam 
instrument 

Betrouwbaarheid Afnamemethode Aantal items Uitkomstmaat Afzonderlijke onderdelen 

BI Crohnbach’s α = 
0.8710  

Vragenlijst in te 
vullen door 
clinicus 

10 Somscore van alle items. Patiënten die 
lager dan 10 punten scoren kunnen beschouwd 
worden als ernstig hulpbehoevend. Score tussen 
de 10 en de 14 punten houdt in dat de patiënt 
deels zelfstandig is, maar ook deels 
hulpbehoevend. 

Functie over afgelopen 24-48 uur: Darm, 
blaas, uiterlijke verzorging, toiletgebruik, 
eten, transfer, mobiliteit, uit- en 
aankleden, traplopen, baden/douchen 

COPM Prestaties: ICC=0,67 
(95% BI 0,54-0.78) 
(prestaties) 
Tevredenheid: 
ICC=0.69 (95% CI 
0.56-0.79)11 

Semi-
gestructureerd 
interview 

9 Totaalscore door de uitvoerings- of 
tevredenheidsscores op te tellen en te delen 
door het aantal problemen.  

Zelfredzaamheid (3 items), productiviteit 
(3 items), ontspanning/vrije tijd (3 items) 

EQ-5D ICC=0.78-0.7312 Zelfrapportage 14 De 5 vragen over gezondheidstoestand worden 
op een drie-puntsschaal gescoord (1-3). Door 
deze cijfers achter elkaar te plaatsen ontstaat 
een 5-cijferige index die een gezondheidsprofiel 
weergeeft (bv. 12323). Deze kan omgerekend 
worden naar een totaalscore. De thermometer 
voor ervaren gezondheid wordt gescoord op 
een VAS schaal. 

Aspecten van gezondheidstoestand (5 
items), ervaren gezondheid (1 item), 
demografische kenmerken (8 items) 

                                                           
10 Post, M.W., van Asbeck, F.W., van Dijk, A.J., Schrijvers, A.J. (1995). Dutch interview version of the Barthel Index evaluated in patients with spinal cord injuries. Ned Tijdschr 
Geneeskd, 139(27): 1376-80.  
11 Eyssen, I.C.J.M., Beelen, A., Dedding, C., Cardol, M., Dekker, J. (2005). The reproducibility of the Canadian occupational performance measure. Clinical Rehabilitation, 19:888-
894 
 

12 Salén, B.A., Spanfort, E.V., Nygren, A.L., Nordemar, R. (1994). The Disability Rating Index: an instrument for the assessment of disability in clinical settings. Journal of 
clinical epidemiology, 47(12): 1423-1434. 



32 
 

FAI ICC=0.90 
(Nederlandse 
vertaling)13 

Vragenlijst in te 
vullen door 
clinicus 

15 De scores op de items worden opgeteld. De 
range is 0-45, waarbij een hoge score 
overeenkomt met een hoge mate van 
functioneren. Meetniveau is ordinaal. 

Huishouden (5 items), werk/vrije tijd (5 
items) buitenshuis (5 items). 

GAF Pearson’s correlatie 
0.79 (p<0.01)14 

Beoordeling op 
schaal door 
clinicus 

1 De GAF onderscheidt 10 niveaus van 
psychosociaal functioneren. De GAF-score geeft 
op een schaal van 1 tot 100 aan in welke mate 
het psychosociale functioneren van de patiënt 
verstoord wordt door psychopathologische 
symptomen. 

n.v.t. 

GARS Crohnbach’s α = 
0.74-0.5315 

Zelfrapportage  18 Somscores tussen 18 en 72. Het is ook mogelijk 
voor ADL en HDL afzonderlijk somscores te 
berekenen.  

ADL: aan- en uitkleden, in en uit bed 
komen, overeind komen vanuit een stoel, 
gezicht/handen wassen, eten en/of 
drinken, zich volledig wassen en 
afdrogen, gebruik maken van het toilet, 
zich binnenshuis verplaatsen, de trap op- 
en afgaan, buitenshuis lopen, verzorgen 
van voeten en teennagels. HDL: 
ontbijt/lunch klaarmaken, warme 
maaltijd klaarmaken, 
opmaken/verschonen van bedden, 
boodschappen doen, wassen/strijken, 
“licht” huishoudelijk werk doen, “zwaar” 
huishoudelijk werk doen 

SIP68 ICC=0.5516 Zelfrapportage 68 Alle items worden dichotoom (nee = 0, ja = 1) 
gescoord en opgeteld. De scores lopen van 0 

3 dimensies met elk twee subschalen. 
Fysieke dimensie: somatische autonomie 
en mobiliteitscontrole; Psychologische 

                                                           
13 Post, M.W. en de Witte, L.P. (2003). Good inter-rater reliability of the Frenchay Activities Index in stroke patients. Clinical Rehabilitation, 17(5):548-552. 
14 Moos, R.H., Nichol, A.C. en Moos, B.S. (2002). Global Assessment of Functioning Ratings and the Allocation and Outcomes of Mental Health Services. Psychiatric Services, 
53 (6), 730-737. 
15 Kempen, G.I., Doeglas, D.M., Suurmeijer, T.P. (2012). Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS). Het meten van problemen met zelfredzaamheid op verzorgend en 
huishoudelijk gebied met de Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS), een handleiding. 
 

16 Nanda, U., McLendon, P.M., Andresen, E.M., Ambrecht, E. (2003). The SIP68: an abbreviated sickness impact profile for disability outcomes research. Qual Life Res, 
12(5):583-95. 
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(beste gezondheid) tot 68 (slechtste 
gezondheid). 

dimensie: psychologische autonomie en 
communicatie en emotionele stabiliteit; 
Sociale dimensie: mobiliteitsrange en 
sociaal gedrag. 

SOFAS ‘Onvoldoende’17 Beoordeling op 
schaal door 
clinicus 

1 0-100 n.v.t. 

Walter Reed 
Functional 
Impairment 
Scale 

Crohnbach’s α = 
0.9218 

Zelfrapportage 14 Per item wordt gevraagd hoeveel moeite de 
respondent ermee heeft: helemaal geen 
moeite, een beetje moeite, matige moeite, 
behoorlijk veel moeite, extreem veel moeite.  

4 domeinen: psychisch (2 items), 
dagelijks functioneren (6 items), sociaal 
functioneren (4 items), persoonlijk 
functioneren (2 items) 

WHODAS 
2.0 

ICC=0.9819 Zelfrapportage of 
interview 

36 Twee scoringsmethoden: Simpel en complex.  6 domeinen20: cognitie, mobiliteit, 
zelfverzorging, interactie, 
levensactiviteiten, participatie 

PTSS-
protocol 

Intradoktervariatie 
84%-100% (‘goed’), 
interdoktervariatie 
92%-100% (‘zeer 
goed’)21 

Beoordeling op 
schaal door 
clinicus 

10 Per item wordt gevraagd wat de ernst van de 
beperkingen is. De beperkingen worden 
weergegeven in een klasse van 0-5. Per rubriek 
wordt de gemiddelde score bepaald. Vervolgens 
wordt van alle rubrieken het gemiddelde 
genomen. Dit quotiënt, een waarde tussen 0-5, 
vertegenwoordigt een percentage tussen 0-
100%. De vertaalslag van rubriekscore naar 
invaliditeitspercentage geschiedt lineair. 

4 rubrieken: activiteiten van het 
dagelijkse leven (4 subrubrieken), sociaal 
functioneren (3 subrubrieken), 
concentratie, doorzettingsvermogen en 
tempo (2 subrubrieken), adaptatie aan 
stressvolle omstandigheden (1 
subrubriek) 

                                                           
17 Burgess, P.M., Harris, M.G., Coombs, T., Pirkis, J.E. (2017). A systematic review of clinician-rated instruments to assess adults’ levels of 
functioning in specialised public sector mental health services. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 51(4): 338-351. 
18 Herrell, R.K., Edens, E.N., Riviere, L.A., Thomas, J.L., Bliese, P.D., Hoge, C.W. (2014). Assessing functional impairment in a working military population: the Walter Reed 
functional impairment scale. Psychol Serv., 11(3): 254-64. doi: 10.1037/a0037347 
19 Meting van Gezondheid en Functioneringsproblemen: Handleiding bij WHO meetinstrument voor functioneringsproblemen (WHODAS 2.0). WHO Collaborating Centre for 
the Family of International Classifications, RIVM (2018). 
20 Deze 6 domeinen corresponderen met de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) codes. 
21 Fokkens, A.S., Groothoff, J.W., van der Klink, J.J., Popping, R., Stewart, R.E., van de Ven, L., Brouwer, S. en Tuinstra, J. (2015). The mental disability military assessment 
tool: A reliable tool for determining disability in veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of Occupational Rehabilitation, 25(3): 569-576. doi: 10.1007/s10926-
014-9563-0 
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GARP M22 Onbekend Beoordeling op 
schaal door 
clinicus 

Emotional 
and 

behavioural: 
8 

ADL: 6 

Eindbeoordeling = som van beoordelingen (1) + 
(2) + (3 hoogste scores (4)-(8)). Score 0-72. 

Emotional and behavioural: (1) 
subjective distress, (2) manifest distress, 
(3) functional effects, (4) occupation, (5) 
domestic situation, (6) social contacts, (7) 
leisure activities, (8) current therapy. 
ADL: movement in bed, transfers, 
locomotion, dressing, personal hygiene, 
feeding. 

Veterans’ 
Affairs23 
Canada 
(VAC)  

Onbekend Beoordeling op 
schaal door 
clinicus 

Psychiatric 
Impairment: 
4, Quality of 

Life: 1. 

Som van 4 onderdelen + quality of life 
beoordeling: (Beoordeling medische beperking 
+ beoordeling quality of life = eindbeoordeling 
beperking). Score 0-20. 

(1) functieverlies: gedachten en cognitie, 
(2) functieverlies: emotie, gedrag en 
aanpassing, (3) functieverlies: ADL, (4) 
andere afwijkingen: noodzaak voor 
behandeling. 

AMA 6th 
edition24 

BPRS: IRR ‘goed’25 
GAF: Pearson’s 
correlatie 0.79 
(p<0.011)14 

PIRS: 
‘twijfelachtig’26 

BPRS: interview + 
scoring gedrag 
GAF: overall 
inschatting 
PIRS: scoring door 
deskundige 

BPRS: 24 
GAF: 1 
PIRS: 6 

De totale score van functieverlies van de AMA 
guide 6e editie is de middelste score van de drie 
scores van de BPRS, GAF en de PIRS27. Uitkomst 
is invaliditeitspercentage tussen 0-50%. 

BPRS: bezorgdheid lichamelijke toestand, 
gevoelens van angst, depressieve 
gevoelens, zelfmoordgedachten of 
zelfmoordneiging, schuldgevoelens, 
gevoelens van vijandigheid, euforische 
stemming, grootheidswaan, gevoelens 
van achterdocht, hallucinaties, 
waandenkbeelden, bizar gedrag, 
zelfverwaarlozing, desoriëntatie, 
onlogisch denken, affectvervlakking, 
emotionele teruggetrokkenheid, 

                                                           
22 Relevante hoofdstukken: Emotional and behavioural en Activities of Daily Living (voor bedlegerige veteranen). 
23 Relevant hoofdstukken: Quality of Life Rating Chapter en Psychiatric Impairment. 
24 Beperkingen door mentale- of gedragsstoornissen worden door de AMA schattingsmethodiek gemeten aan de hand van de volgende 3 vragenlijsten, 1) de Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS), 2) de Global Assessment of Functioning (GAF) en 3) de Psychiatric Impairment Rating Scale (PIRS). 
25 Dingemans, P.M.A.J, Frohn-de Winter, M.L., Bleeker, J.A.C. en Rathod, P. (1983). A cross-cultural study of the reliability and 
factorial dimensions of the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Psychopharmacology, 80:190–191. 
26 Davies, G.R. (2013). The Reliability of the Psychiatric Impairment Scale (PIRS) in Valuing Psychological Impairment. Psychiatry, Psychology and Law, 20(5): 700-704, doi: 
10.1080/13218719.2012.729020 
 

27 Fokkens, A.F., Groothoff, J., van der Klink, J., Tuinstra, J. (2012). Betrouwbaarheid schattingsmethodiek PTSS-protocol, II. Een vergelijking tussen de schattingsmethodiek 
PTSS protocol/PIM rapport en de schattingsmethodiek AMA-guides 6e druk bij psychische aandoeningen. Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek, Universitair 
Medisch Centrum Groningen. 
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motorische retardatie, gespannenheid, 
niet-coöperatief, agitatie, motorische 
onrust, vreemde houdingen of manieren. 
PIRS: (1) Self-Care, Personal Hygiene, and 
ADL. (2) Role Functioning, Social and 
Recreational Activities. (3) Travel. (4) 
Interpersonal Relationships. (5) 
Concentration, Persistence, and Pace. (6) 
Resilience, Employability.  
GAF: n.v.t. 

 

 

 

 

 


