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Nederlandse bewerking: Adelante
Met de Tinnitus Handicap Inventory (THI) brengt u de impact van tinnitus op het dagelijks leven in kaart. Dit is een
van de vragenlijsten die volgens de richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten bij tinnitus kan worden
afgenomen om voorafgaand aan het consult de ernst van de tinnitus te meten.

De vragenlijst
Vragen
De THI bestaat uit 25 vragen, zoals “Kunt u zich moeilijk concentreren, vanwege uw
Tinnitus?” en kan beantwoord worden met 0 ‘Nee’, 2 ‘Soms’ of 4 ‘Ja’.

Afnameduur
15 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering
De THI bestaat uit drie subschalen en een totaalscore:

Schalen
1. Functionele beperkingen
2. Affectieve reacties op tinnitus
3. Catastroferende reacties op tinnitus
De totaalscore deelt de patiënt in naar oplopende graad van ernst van de klachten: licht (0
tot 16), mild (18 tot 36), middelmatig (38 tot 56), ernstig (58 tot 76) en catastrofistisch (78
tot 100).

Psychometrische gegevens
De THI is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel is uit psychometrisch onderzoek
gebleken dat de test-hertest correlaties van de schalen en totaalscore tussen de .84 en .94
liggen (Newman et al., 1998). Hiernaast bleek de interne consistentie uit meerdere
onderzoeken hoog te zijn met een Chronbach’s alpha van .94 en .88 (Passi et al., 2008; Aksoy
et al., 2007).

Literatuur en verkrijgbaarheid
Er zijn meerdere Nederlandse vertalingen gemaakt van deze lijst. De versie in BergOp is een
vertaling van Adelante.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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