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De Tinnitus Questionnaire (TQ) meet de persoonlijke mate van klachten door tinnitus. 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 TQ bestaat uit 52 stellingen, zoals “Soms kan ik het oorsuizen negeren, ook als het er is”
die beantwoord kunnen worden met 0 ‘Onjuist, 2 ‘Deels juist’ of 4 ‘Juist’.

Afnameduur
30 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering
De TQ bestaat uit zeven schalen en een totaalscore.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emotionele belasting
Cognitieve belasting
Psychische belasting
Indringend karakter van de Tinnitus
Auditieve problemen
Slaapproblemen
Somatische klachten

Van elke schaal wordt een percentielscore berekend.
Van de totaalscore wordt een graad van 1 – 4 berekend. Er is een afkappunt voor de
totaalscore.

Psychometrische gegevens
De TQ is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel is uit psychometrisch onderzoek gebleken
dat de interne consistentie een Chronbach’s alpha heeft van .95 construct validiteit met een
r van .68 (Zeman et al., 2012).

Literatuur en verkrijgbaarheid
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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