De CarreQoL CH
HF: Care Related
R
Q
Quality off Life for
Chronic Heart Failure
F
Questionn
Q
naire
Voor meensen met ch
hronisch harttfalen is een vragenlijst ontwikkeld
o
om
o de ervareen uitkomste
en van de
zorg te m
meten: de ‘Care Related Quality of Liffe voor chronisch hartfallen’ (CaReQooL CHF). De
vragenlijjst is een zoggenaamde Pa
atient Reporrted Outcome Measure (PROM). De vvragen gaan over
uitkomstten die de paatiëntengroe
ep belangrijkk vindt en die
e direct te re
elateren zijn aaan de zorg.
Hiermeee onderscheidt de CaReQ
QoL CHF zich van bestaan
nde instrume
enten voor m
mensen met
chroniscch hartfalen.
nen scores
Bereken
Op de vo
olgende pagiina is de CaR
ReQoL CHF w
weergegeven. De lijst besttaat uit drie schalen:
 So
ociale en emotionele pro
oblemen: item
ms 4, 5, 7, 11
1 t/m 17
 Fyysieke beperkingen: item
ms 1 t/m 3, 8 t/m 10
 Errvaren veiligh
heid: items 6,
6 18 t/m 20.
Voor resspondenten die
d de helft of
o meer van de items in een
e schaal hebben ingevvuld, kan een
n
gemiddeelde schaalsccore bereken
nd worden.
Gebruik vragenlijst
De CaReeQoL CHF kan
n landelijk, maar
m
ook in dde klinische setting
s
worden ingezet w
worden om de
d
kwaliteitt van zorg te meten vanu
uit patiënten perspectief en/of om he
et verloop vaan de ziekte te
t
monitoreen. Zorgverleeners kunnen de uitkom sten van de vragenlijst gebruiken om
m de zorg better te
laten aan
nsluiten op wat
w mensen met chronissch hartfalen
n verwachten
n van de zorgg en wat zij belangrijk
b
vinden. V
Voor patiënttenorganisatties biedt hett informatie voor belangenbehartiginng en
zorgverzzekeraars bieedt het een le
eidraad voorr het inkopen
n van zorg.
Beschikb
baarheid vraagenlijst
De vrageenlijst is openbaar beschikbaar. Voorr de doorontwikkeling van de vragenllijst zijn we
geïntereesseerd in dee resultaten van
v en ervar ingen met he
et gebruik va
an de lijst. Biij gebruik ste
ellen we
het dan ook op prijs als dit geme
eld wordt bij senior onderzoeker Michelle Hendri ks (zie hieronder
voor con
ntactgegeven
ns)
Rapportt ontwikkelin
ng vragenlijsst
Uniek aaan de CaReQ
QoL CHF is dat patiënten vvanaf de starrt zijn betrokkken bij de oontwikkeling van de
lijst en d
dat hun persp
pectief centrraal staat. Meeer informattie over de ontwikkeling
o
enlijst en
van de vrage
over de eerste resulttaten kunt u vinden in heet NIVEL‐rapport:
Kessel, P
P. van, Hendrriks, M., Hoe
ek, L. van derr, Plass, A.M.. Ontwikkelin
ng van de Caare Related Quality
Q
of
Life voorr Chronisch Hartfalen
H
(Ca
aReQoL CHF)): een vragen
nlijst voor he
et meten vann de ervaren
uitkomstten van chro
onische zorg. Utrecht, NIV
VEL, 2015.

Contacttgegevens
Voor meeer informatiie over de on
ntwikkeling een het gebru
uik van de vra
agenlijst kunnt u contact
opnemen met:
Dr. Mich
helle Hendrikks, senior ond
derzoek Zorgg vanuit patiëntenperspe
ectief
e‐mail ad
dres: m.hend
driks@nivel.nl
telefoon
nnummer: 03
30 2 729 863

CaR
ReQoL
L CHF
Care Related Quality
Q
of Life for Chro
onic Heartt Failure Qu
uestionnaiire
De vrragen op deeze pagina gaan
g
allemaaal over chrronisch hartf
tfalen. Wilt u alstubliefft géén
vrageen overslaan
n. Als een vraag niet opp u van toep
passing is, kunt
k
u het m
meest rechttse vakje
aankrruisen (n.v.tt.). Vul de ziin in de donnkere balk aan
a met de zinnen
z
eronnder.
Doo
or mijn harttprobleem…
…

nooit

zelden

soms

vaak

altijd

n.v.t.

1.

doe ik alless langzamer dan ik zou w
willen













2.

heb ik wein
nig energie













3.

is het moeilijk om spon
ntaan iets te doen













nooit

zelden

soms

vaak

altijd

n.v.t.

De afgelopen twee weke
en…
4.

was ik bangg dat er iets met mijn haart
zou gebeurren













5.

sliep ik sleccht door mijn
n hartproble em













6.

voelde ik mij
m veilig doo
or de zorg
van het zieekenhuis













7.

had ik het gevoel
g
dat elke dag de
laatste kon
n zijn













nooit

zelden

soms

vaak

altijd

n.v.t.

Doo
or mijn harrtprobleem had ik de
afg
gelopen tweee weken…
8.

moeite meet lopen













9.

moeite meet fietsen













10. moeite meet mijn taken in het huis













11. moeite om
m te genieten
n van mijn geezin













12. moeite om
m met familie
e of vriendenn
om te gaan
n













13. moeite om
m te genieten
n van het leveen













Doo
or mijn harrtprobleem voelde ik m
mij
de afgelopen twee
t
weken
n…

nooit

zelden

soms

vaak

altijd

n.v.t.

14. somber













15. tot weinig in staat













16. prikkelbaarr













17. angstig













Ten
n slotte…

nooit

zelden

soms

vaak

altijd

n.v.t.

18. Mijn zorgverleners hou
uden mij goeed
in de gaten
n













19. Ik vertrouw
w er op dat medische
m
hullp
op tijd kom
mt als er wat met mijn haart
gebeurt













20. Ik vertrouw
w op de zorg die ik krijg













