
 

EDE-Q 
Wat is het? EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire) meet de eetstoornispathologie. 

Doelgroep Adolescenten (vanaf 12 jaar) en volwassenen - eetstoornispathologie 

Meetpretentie Vier subschalen met totaal 22 items.  

Deze items zijn wederom verdeeld in vier subschalen, te weten: 

• Lijnen 

• Piekeren over eten  

• Piekeren over lichaamsvormen  

• Piekeren over gewicht.  

Gemeten wordt het aantal dagen waarop deze voorkomen.  

Daarnaast zeven diagnostische items: 

• Objectieve eetbuien  

• Subjectieve eetbuien 

• Objectief overeten (OO; het eten 

• Zelf-opgewekt braken 

• Misbruik van laxantia 

• Misbruik van diuretica 

• Excessief sporten  

De items van de vier subschalen worden bevraagd over de voorbije maand, terwijl 

de zeven diagnostische items over een tijdsperiode van de voorbije drie maanden 

bevraagd worden. 

Scoring 22 multiple choice items: Op een zespunts-likertschaal met categorieën van ‘0 

dagen’ tot ‘28 dagen’ of van ‘helemaal niet’ tot ‘duidelijk’ wordt de frequentie 

aangegeven 0 tot 6 (0 dagen (score = 0), 1-5 dagen (score = 1), 6-12 dagen (score 

= 2), 13-15 dagen (score = 3), 16-22 dagen (score = 4), 23-27 dagen (score = 5) en 

28 dagen (score = 6)). 8 items hebben een numeriek invoerveld. 

De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen van een subschaal bij 

elkaar op te tellen en hiervan de gemiddelde score te berekenen. De totaalscore 

is de gemiddelde score van de subschalen. 

Interpretatie 

scoring 

Een hogere score vertaalt zich in problematisch eetgedrag. 

Hoewel men verwacht dat tijdens een behandeling de eetstoornispathologie zal 

afnemen, kan het voorkomen dat de pathologie aanvankelijk juist toeneemt. 

SF36 
Wat is het? De SF-36 (Short Form Health Survey 36) meet de ervaren gezondheid of gezondheid 

gerelateerde kwaliteit van leven 

Doelgroep Volwassenen – Algemene gezondheidstoestand 

Meetpretentie De acht subschalen waarop gemeten wordt zijn: 

• Fysiek functioneren 

• Sociaal functioneren 

• Rolbeperkingen door fysieke problemen 

• Rolbeperkingen door emotionele problemen 

• Mentale gezondheid 

• Energie 

• Pijn  

• Algemene gezondheidsbeleving 

SF36 geeft zicht op: 

• Ervaren gezondheid  

• Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

Scoring 36 gesloten vragen waarin beperkingen in het functioneren dan wel cognities over 

gezondheid worden uitgevraagd 

De vragen worden per subschaal opgeteld en omgerekend via een algoritme. 

Interpretatie 

scoring 

Een hogere score vertaalt zich in een beter niveau van functioneren (de negatief 

geformuleerde items worden gespiegeld, dit gebeurt automatisch in 

Questmanager). 

 

Nota bene: lichamelijke gezondheidsscores worden negatief geteld bij het 

berekenen van gecombineerde scores voor geestelijke gezondheid en vice versa. 

Met andere woorden, om hoog te scoren op mentale gezondheid is het beter om 

een slechtere fysieke gezondheid te hebben en vice versa. Dit is het resultaat van 

de negatieve wegingen die het resultaat zijn van de toegepaste 

hoofdcomponentenanalyse. 



 

 

OQ45.2 
Wat is het? De OQ45.2 (Outcome Questionnaire 45.2) is een efficiënt screening- en 

uitkomstinstrument om behandeling te monitoren en behandelaars feedback te 

geven over voortgang behandeling van patiënt 

Doelgroep Volwassenen - Symtoominventarisatie 

Meetpretentie De vier subschalen waarop gemeten wordt zijn: 

• SD: Symptomatische Distress: subjectieve klachten en problemen 

(intrapsychisch functioneren) 

• IR: (dis)functioneren in Inter-persoonlijke Relaties 

• SR: (dis)functioneren in de Sociale Rol 

• ASD schaal: angst/psychosomatische klachten 

OQ-45 geeft zicht op: 

• Hoe persoon zich voelt (algeheel psychisch functioneren) 

• Omgaat met andere voor hem belangrijke mensen 

• Beleving dagelijkse activiteiten (werk, school, dagbesteding, huishouden, 

vrije tijd)  

• Evetueel suïciderisico, middelengebruik 

Scoring Antwoorden op vijfpuntsschaal: 0 1 2 3 4 

(Nooit Zelden Soms Vaak Bijna altijd) 

Totaalscore: 0-180 punten 

Domeinscores:  

• SD: 0-100 punten 

• IR: 0-44 punten 

• SR: 0-36 punten 

• ASD schaal: 0-52 punten 

Interpretatie 

scoring 

Interpretatie totaalscore: 

• < 55: gezond (waak voor ontkenning/gebrek aan zelfinzicht) 

• 55-67: meer klachten dan ‘gezonde’ mensen, maar minder gehinderd 

dan patiënten die in behandeling zijn 

• 67-92: klachten bij patiënten in behandeling 

• ≥ 92: meer klachten dan gemiddeld bij patiënten die in behandeling zijn 

Interprentatie subschalen: 

• SD: ♀≥ 33 ♂≥ 31:  

angst/stemming/stress/psychosomatische klachten/negatief zelfbeeld 

• IR: ≥12:  

eenzaamheid, conflicten met anderen, problemen in familie en gezin 

• SR: ♀≥10 ♂≥12:  

conflicten op werk/school/etc., hoge werkdruk, inefficiëntie in 

maatschappelijk functioneren 

• ASD: ♀≥19 ♂≥18:  

angst/psychosomatische klachten 

Behandeleffect Er is sprake van een behandeleffect wanneer de RCI (verschil tussen voor- en 

vervolgmeting) minimaal onderstaande bedraagt:  

• Totaalschaal: 14 punten  

• SD: 10 punten  

• IR: 8 punten 

• SR: 9 punten  

• ASD: 8 punten  


