
Voorafgaand aan uw bezoek aan de rugspecialist
vult u 6 vragenlijsten in. De uitkomsten laten zien 

hoe het met u gaat. Zo kunt u de juiste zaken 
bespreken, kan de arts u passend advies geven en 
komt u samen tot het beste besluit in uw situatie. 

Voor welke doeleinden worden de vragenlijsten gebruikt?

Uitleg vragenlijsten voor lage rugpijn

Vragenlijst Uitkomsten Doel Bespreken

ADVIES DOOR
DE ARTS

VERGELIJKINGEN
TOEKOMST

VERBETERING
VAN DE ZORG

Bekijk uw 

vragenlijsten 

in uw digitale 

patiëntportaal

Samen Beslissen

Rand-36

EQ-5D - 5L
EuroQol - 5 Dimension

ODI
Oswerthy Low Back Pain 

Disability Index

ORT - VAS
schaal rug

HADS
Hospital Anxiety and 

Depression Scale

PCS
Pain Catastrophizing Scale

● Is uw score bij een van de
   9 onderdelen lager dan 45?
   Bespreek dit met de arts.

● Bespreken is niet nodig, 
   tenzij u zelf scores heeft 
   gegeven die u met de arts 
   wilt bespreken.

Hoe ervaart u uw gezondheid? Fysiek, emotioneel, 
sociaal, hoeveelheid energie en mate van pijn? 
U krijgt 9 scores op schaal van 1 - 100. 
Hoe hoger de score hoe beter de gezondheid. 

Meet op dezelfde onderwerpen als Rand-36
hoe u uw gezondheid ervaart. U krijgt 3 scores:
‘Index of utility’: 0 (slechts mogelijke gezondheid) 
tot 1 (optimaal gezond). 
‘Health State’: 5 getallen. Dit zijn uw gegeven 
scores op de vragen achter elkaar gezet.
‘VAS score’: 0 (slechte gezondheid) tot 100 
(zeer gezond), deze score heeft u zelf gegeven.

In hoeverre wordt u beperkt door uw klachten in
uw dagelijks leven? Hoe hoger de score, hoe
groter uw beperkingen. 0 betekent geen beperking, 
100 betekent maximale beperkingen (bedlegerig).

De scores heeft u zelf gegeven en staan voor de
hoeveelheid pijn die u heeft. U heeft een score
voor Pijn rug, Pijn linker been en Pijn rechter been.
0 betekent geen pijn en 100 zeer veel pijn.

● Bespreek uw beperkingen 
   met de arts. 

● Bespreek uw pijn met de arts.

De HADS meet klachten van angst of depressie
zonder lichamelijke klachten te betrekken. U krijgt
twee scores op schaal van 0 - 21. Een voor angst
en een voor depressie. Hoe hoger de score hoe
zwaarder uw klachten. 

● Is uw score hoger dan 10?
   Bespreek dit met de arts.

De PCS meet hoe u omgaat met pijn. De schaal
loopt van 0 - 50. Hoe hoger uw score, hoe 
moeilijker de omgang met pijn.

● Is uw score hoger dan 20?
   Bespreek dit met de arts.


