Diagnostisch instrument

Child Health Questionnaire (CHQ)
Algemene gegevens vragenlijst
Oorspronkelijke versie
Huidige versie
Doel
Gebruik
Doelgroep
Afname en scoring

Landgraf, Abetz & Ware (1996)
Wulfraat et al. (2001)
In kaart brengen van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven
SOLK
Kinderen/jongeren van 5-18 jaar en hun ouder(s)
Hoe: zelfrapportagevragenlijst; ouderrapportage
Tijdsduur: 87 items, ca. 20 minuten (kindversie); verkorte (ouder) versies
28 of 50 items, ca. 10-20 minuten

Inhoud van de vragenlijst
Beschrijving

Materiaal: Invulformulieren
Schalen: 14 lichamelijke- en sociale domeinen (algemene gezondheid,
fysiek functioneren, beperkingen in schoolwerk en activiteiten met
vrienden, gedrag, mentale gezondheid, emotionele- of tijdsimpact op de
ouder, familiecohesie, gezondheidsverandering, lichaamspijn of ongemak,
zelfvertrouwen en beperkingen in gezinsactiviteiten);
2 totaalschalen (lichamelijke- en psychosociale gezondheid)
Interpretatie: een hogere totaalscore duidt op een betere gezondheidgerelateerde
kwaliteit van leven; een hogere schaalscore wijst op een
hogere gezondheidswaardering op dat gebied

Betrouwbaarheid en
validiteit

Betrouwbaarheid: interne consistentie ouderversie (50 items) is
gemiddeld .72 voor de subschalen, test-hertest correlaties significant voor
14/16 schalen, test-hertest is goed bevonden voor de subschaal
psychosociale gezondheid (28 items ouderversie); interne consistentie
kindversie is goed bevonden met een Cronbach's alpha van .69-.92
Begripsvaliditeit: aangetoond voor de kindversie als goed, en de (50
items) ouderversie eveneens als goed; convergente validiteit acceptabel,
aangetoond met correlaties van .21-.49 met de Health Utilities Index voor
de (50 items) ouderversie, en met correlaties van .15-.50 met de Visual
Analog Scale
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