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Met de SAQOL-39NLg beoordeelt u de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij mensen die een beroerte
hebben gehad en al dan niet een afasie hebben. Om de sociale en maatschappelijke integratie van de persoon met
een beroerte te bevorderen en de kwaliteit van leven te verhogen, zijn deze kwaliteitsmetingen erg belangrijk.
De SAQOL-39NLg kan gebruikt worden door clinici en onderzoekers.

De vragenlijst
Vragen
De lijst bestaat uit 39 vragen: 21 vragen gaan over de moeite die de deelnemer de afgelopen
week met activiteiten had, zoals aankleden en spreken. 18 vragen gaan over gevoelens
(bijvoorbeeld: ‘heeft u zich prikkelbaar gevoeld?’) en andere activiteiten (bijvoorbeeld:
‘heeft u uw vrienden minder vaak gezien dan u zou willen?’). Alle vragen worden middels
een 5-puntsschaal beantwoord.

Afnameduur
Ongeveer 20 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt na een beroerte met of zonder afasie

Schalen, scoring en normering
De items worden verdeeld over drie hoofddomeinen met de bijbehorende subdomeinen:

Fysiek (16 items)
1. Zelfredzaamheid
2. Mobiliteit
3. Werk
4. Arm-handfunctie
Communicatie (7 items)
5. Taal
6. Impact van de taalproblemen op familie
7. Impact van de taalproblemen op het sociale leven

Psychosociaal (16 items)
8.
9.
10.
11.
12.

Denken
Persoonlijkheid
Stemming
Energie en Vermoeidheid
Impact van de fysieke conditie op het sociale leven

Van de drie domeinen en de totale score, wordt een percentielscore berekend. Voor de
subdomeinen wordt geadviseerd op itemniveau de scores te interpreteren.
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Psychometrische gegevens
In 2015 is de SAQOL-39NL genormeerd en getest op betrouwbaarheid en validiteit bij mensen
met een chronische afasie (Van Ewijk, Versteegde, Raven-Takken en Hilari, 2017).
De betrouwbaarheid bleek goed (α van het gehele instrument = 0.89; subdomeinen: α = 0.840.91).
Er
-

zijn drie normgroepen:
Mensen met chronische afasie
Mensen met afasie, gemiddeld 3 maanden na start revalidatie
Mensen zonder afasie, gemiddeld 3 maanden na start revalidatie

Literatuur en verkrijgbaarheid
De SAQOL-39NLg is ontwikkeld bij de Hogeschool Utrecht.
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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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