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Voorwoord  
 
 
 
 
 
 
Dit rapport beschrijft de cognitieve validatie van de VascuQol (Vascular Quality of life) 
vragenlijst en hoe deze verbeterd is voor patiënten met claudicatio intermittens en kritieke 
ischemie met behulp van cognitieve interviews. Het doel was om tot een zo goed 
mogelijk meetinstrument te komen voor Nederlandse patiënten met perifeer arterieel 
vaatlijden. De vragenlijst beoogt, met een beperkt aantal vragen, de kwaliteit van leven 
bij patiënten met claudicatio intermittens en kritieke ischemie te meten in relatie tot hun 
aandoening. De validatie is uitgevoerd door het NIVEL, in opdracht van Stichting 
Miletus. Verschillende partijen zijn betrokken geweest bij de werving van patiënten en bij 
het optimaliseren van de vragenlijst, te weten De Hart&Vaatgroep en specialisten 
werkzaam in het OLVG en AMC. Wij willen hen hartelijk danken voor deze bijdrage. 
Ook willen wij de patiënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek bedanken voor 
hun deelname.  
 
 
NIVEL, 
Utrecht, juni 2014 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Patiëntervaringen worden in Nederland vooral gemeten om inzicht te verkrijgen in de 
kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven vanuit patiëntenperspectief. Er zijn al veel 
vragenlijsten en meetinstrumenten ontwikkeld die tot doel hebben de ervaren gezondheid, 
kwaliteit van leven en het functioneren te meten, de zogenaamde ‘patient reported 
outcome measures’ (PROMs) (www.nivel.nl, 2014). In 2013 besloten Stichting Miletus 
en de deelnemende zorgverzekeraars tot de evaluatie van een PROM voor patiënten met 
een chronische belemmering van de bloedstroom in het been (perifeer arterieel 
vaatlijden): claudicatio intermittens en kritieke ischemie, om meer inzicht te krijgen in het 
ervaren effect van de behandeling. 
 
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) komt naar schatting voor onder ongeveer 19% van de 
Nederlandse bevolking, ongeacht sekse en etniciteit. De prevalentie neemt daarbij toe met 
de leeftijd: van 8% onder de 55-59 jarigen, tot 56% onder de 85-plussers (www.nhg.org). 
Bij claudicatio intermittens of ‘etalagebenen’ zijn de bloedvaten in het been vernauwd, 
bijvoorbeeld door een te hoog cholesterol gehalte, roken en/of te weinig beweging. 
Hierdoor ontstaat tijdens het lopen pijn, kramp, een doof gevoel of een moe gevoel in het 
been. Ook kan het been koud aanvoelen. Patiënten met claudicatio intermittens hebben 
moeite met het lopen van een afstand van meer dan 100 meter en hebben een verhoogd 
risico op het krijgen van andere hart- en vaataandoeningen, zoals een hartinfarct of een 
beroerte. Als behandeling worden looptrainingen, stoppen met roken en voetverzorging 
geadviseerd (www.nhg.org). 
Wanneer de vaatvernauwing zo ernstig is dat er ook in rust sprake is van klachten 
(rustpijn), dan spreekt men van ‘kritieke ischemie’. Bij patiënten met kritieke ischemie 
kunnen (open) wonden aan het been ontstaan die niet meer genezen en kan afsterving van 
het beenweefsel (gangreen) optreden. De behandelmogelijkheden voor patiënten met 
claudicatio intermittens bestaan uit intensieve looptraining en een dotterbehandeling of 
operatie bij ernstige klachten. Bij patiënten met kritieke ischemie is dotteren of een 
operatie vaak niet meer mogelijk en is een amputatie van een deel van het been of voet 
vaak de enige behandelmogelijkheid (www.nfu.nl, 2014). In 2008 vonden er landelijk 
6.549 interventies plaats (claudicatio operatief, rustpijn operatief, gangreen operatief, en 
overige DBC’s) (ZN, 211). 
In 2013 is door zorgverzekeraar Achmea een pilot gestart om de geschiktheid van twee 
PROMs voor het meten van het ervaren effect van de behandeling onder patiënten met 
PAV te bepalen. Daarbinnen valt de genoemde doelgroep van patiënten met claudicatio 
intermittens en kritieke ischemie. Voor deze pilot werd de VascuQol (Vascular quality of 
life questionnaire), een ziektespecifieke PROM, die kwaliteit van leven beoogt te meten 
bij patiënten met claudicatio intermittens en kritieke ischemie uitgekozen. Vervolgens 
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werd deze PROM getest onder patiënten van negen verschillende ziekenhuizen. De 
patiënten beantwoorden de PROM-vragen twee keer: voorafgaand aan een interventie 
(looptraining, dotterbehandeling of operatie) en drie maanden daarna. De VascuQol 
kwam daarbij als meest geschikte PROM naar voren vanwege het onderscheidend 
vermogen en het feit dat de vragen relatief goed zelfstandig te beantwoorden zijn. Echter, 
de respons was relatief laag (48% bij claudicatio intermittens en 33% bij kritieke 
ischemie) en daarnaast bleek de formulering van de vragen in de Nederlandse versie veel 
onduidelijkheden op te roepen (mondelinge informatie vanuit Stichting Miletus).  
 
 

1.2 De VascuQol  
 
De uitgebreide versie van de VascuQol bestaat uit 25 vragen en meet vijf subdomeinen: 
Activiteit; Symptoomlast; Pijn; Emotie; Sociale Consequenties (Morgan et al., 2001). De 
Engelse VascuQol is gevalideerd onder patiënten met kritieke. Een Nederlandse versie 
van de VascuQol is toegepast bij patiënten met claudicatio intermittens (Frans et al., 
2013). Hierbij is gekeken naar test-hertest betrouwbaarheid en constructvaliditeit 
(factoranalyse), maar niet naar de cognitieve validiteit. Een artikel over een verkorte 
Engelse versie (6-items) is dit jaar gepubliceerd (Nordanstig et al., 2014).  
 
 

1.3 Doel- en vraagstellingen 
 
Het doel is de VascuQol vragenlijst cognitief te valideren voor patiënten met claudicatio 
intermittens en kritieke ischemie. De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: 
 

“Wat is de cognitieve validiteit van de Nederlandse VascuQol en op welke 
wijze kan deze worden verbeterd?” 

 
Subvragen daarbij zijn: 
 

‘Zijn de thema’s die in het kader van kwaliteit van leven belangrijk zijn voor 
zowel claudicatio intermittens patiënten als voor kritieke ischemie patiënten 
afdoende vertegenwoordigd in de VascuQol vragenlijst?’ 
 
‘Is de VascuQol geschikt om te worden gebruikt bij zowel claudicatio 
intermittens patiënten als bij kritieke ischemie patiënten?’ 
 

 

1.4 Opbouw van het rapport 
 
Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gebruikte 
methode en de werving van de respondenten. In hoofdstuk 3 wordt, voor de eerste serie 
cognitieve interviews, een overzicht gegeven van de resultaten en in hoofdstuk 4 voor de 
tweede en derde serie interviews. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de 
belangrijkste bevindingen, worden conclusies beschreven en aanbevelingen gedaan.   
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
Om de volledigheid en geschiktheid van de VascuQol in Nederland te bepalen is gebruik 
gemaakt van cognitieve interviews. Tussen februari en april 2014 hebben drie 
interviewrondes plaatsgevonden onder respondenten met claudicatio intermittens en 
kritieke ischemie in Amsterdam en omgeving.  
Bij cognitieve interviews vraagt de interviewer, een onderzoeker van het NIVEL, aan de 
respondenten om de vragenlijst hardop denkend in te vullen, de zogenaamde ‘Think 
Aloud’ methode (ww.zorginstituut.nl). Zo wordt getest of respondenten de 
vraagstellingen en antwoordmogelijkheden goed begrijpen en interpreteren en of het 
taalgebruik eenduidig is. Indien nodig stelt de interviewer aanvullende vragen over 
opvallende observaties of antwoordkeuzes, de zogeheten ‘verbal-probing’ methode9 en 
maakt aantekeningen. Daarnaast werden in dit onderzoek aan het einde van ieder 
interview enkele algemene vragen gesteld over de lengte van en het taalgebruik in de 
vragenlijst. De interviews werden met een audio-opnameapparaat opgenomen. Na afloop 
van het interview ontvingen de respondenten een VVV-cadeaubon ter waarde van 15 euro 
als dank voor hun deelname. 
Per respondent en per vraag zijn de gebleken problemen geïdentificeerd en met behulp 
van het classificatieschema van Willis gecodeerd) (Willis en Lessler, 1999). 
De probleemcodes (zie tabel 2.1) zijn weer onder te verdelen in subcategorieën voor 
problemen gesignaleerd door respondenten of interviewer. Op basis van deze bevindingen 
zijn vragen waarbij problemen werden gesignaleerd, na iedere analyseronde aangepast 
(zie bijlage 1) (www.zorginstituut.nl).  
 
 
Tabel 2.1 Classificatieschema probleemvragen (Willis 1999) 

cluster  subcategorieën  omschrijving  

Duidelijkheid  Formulering, technische term, vaag, gebrek 
aan referentieperiode  

Problemen met de interpretatie of 
betekenis van een vraag  

Kennis  Kennis, herinnering, berekening  Niet in staat zijn vraag te 
beantwoorden door ontbrekende 
kennis, moeite met herinnering of 
berekening  

Assumpties  Onjuiste assumpties, onderliggende logica  Problemen met assumpties of 
onderliggende logica  

Antwoordcategorieën  Ontbrekend, mismatch vraag–antwoord, vaag, 
open vraag, overlap, onlogische volgorde  

Problemen met de antwoord-
categorieën 

Gevoelig  Sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve 
formulering (specifiek), sociaal acceptabel 

Sensitieve/kwetsende inhoud of niet 
neutrale bewoording  

Instructies  -  Problemen met instructies en/of uitleg  

Opmaak  -  
 

Problemen met de opmaak of volgorde 
van de vragen  
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2.1 Werving respondenten 
 
De werving van respondenten werd verzorgd door Stichting Miletus. Daarbij is een groot 
deel van de respondenten benaderd door twee specialisten werkzaam in het Academisch 
Medisch Centrum (AMC), het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het BovenIJ 
ziekenhuis. Zij benaderden de respondenten tijdens het spreekuur of op de afdeling waar 
zij lagen. Voor iedere ronde cognitieve interviews zijn andere respondenten benaderd. 
Voor deelname aan het onderzoek werden twee criteria gesteld; respondenten waren of 
gediagnostiseerd met claudicatio intermittens of met kritieke ischemie en de diagnose was 
niet langer dan 24 maanden geleden gesteld. Beide specialisten maken tevens onderdeel 
uit van de begeleidingsgroep van de PROM PAV. Deze begeleidingsgroep is opgericht 
ter ondersteuning van de ontwikkeling van de PROM PAV. Drie respondenten zijn 
benaderd door de Hart&Vaatgroep, van wie één respondent bereid was deel te nemen; 
deze is thuis geïnterviewd. Respondenten geworven door de specialisten zijn in een aparte 
ruimte in het AMC, OLVG of BovenIJ ziekenhuis geïnterviewd. Voorafgaand aan het 
interview hebben de respondenten een informed consent formulier ingevuld.  
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3 Resultaten eerste serie cognitieve interviews 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de eerste serie cognitieve interviews. 
Daarbij is gekeken naar de oorspronkelijke, beperkt gevalideerde versie van de VascuQol 
met 25 items.  
 
 

3.1 Achtergrondkenmerken respondenten 
 
Aan de eerste ronde cognitieve interviews hebben elf respondenten, gediagnosticeerd met 
PAV en daarvoor behandeld, deelgenomen. Van deze elf patiënten waren er vijf 
gediagnostiseerd met claudicatio intermittens en zes met kritieke ischemie. De 
persoonskenmerken van de respondenten, die aan de eerste ronde cognitieve interviews 
hebben deelgenomen, staan weergegeven in tabel 3.1. Gemiddeld ondervonden de 
respondenten problemen met acht vragen. De interviews duurden gemiddeld 30 minuten 
(mediaan 28 minuten; range 17-80 minuten).  
 
 
Tabel 3.1 Achtergrondkenmerken respondenten cognitieve interviews (N=11) 
 
geslacht leeftijdscategorie opleiding diagnose aantal vragen met 

problemen 

man 55-64 jaar middelbaar claudicatio intermittens 1 
man 75-84 jaar lager claudicatio intermittens 8 
man 75-84 jaar middelbaar claudicatio intermittens 9 
man 75-84 jaar lager claudicatio intermittens 5 
vrouw 45-54 jaar hoger claudicatio intermittens 19 
man 18-44 jaar middelbaar kritische ischemie 5 
man 55-64 jaar wetenschappelijk kritische ischemie 7 
man 75-84 jaar middelbaar kritische ischemie 9 
man 75-84 jaar middelbaar kritische ischemie 15 
man 75-84 jaar geen opleiding kritische ischemie 4 
vrouw 65-74 jaar lager kritische ischemie 3 

 
 

3.2 Eerste serie cognitieve interviews 
 
Hieronder worden de specifieke problemen met de vragen behandeld en vervolgens de 
algemene problemen.  
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3.2.1 Aantal en soort problemen per vraag 
 
Bij alle 25 vragen werden problemen geconstateerd. Gemiddeld waren er drie tot vier 
problemen per vraag. Het aantal problemen varieerde van één probleem (vraag 4) tot acht 
problemen (vraag 18). In totaal waren er 85 problemen bij 25 vragen ingevuld door elf 
respondenten. De meeste problemen hadden te maken met de duidelijkheid van vragen of 
woorden of het niet kennen van de betekenis van vragen of woorden (45 keer). Ook 
waren er veel problemen met de duidelijkheid van en veelheid aan antwoordcategorieën 
en ontbrekende - en onduidelijke antwoordcategorieën met onbedoeld invulgedrag als 
gevolg (23 keer).  
 
Een vraag waar respondenten opvallend veel verschillende soorten problemen mee 
hadden was de vraag of men in de afgelopen twee weken zich zorgen heeft gemaakt over 
de slechte bloedsomloop in zijn/haar benen (v12). Zo was er een probleem met de 
duidelijkheid van de vraag, de antwoordcategorieën, de opmaak, een onjuiste assumptie 
en een probleem geclassificeerd als ‘overig’. Ook vraag 11, 16, 18, 21, 22, en 23 zijn 
vragen waarbij een aantal verschillende soorten problemen zijn geconstateerd (zie tabel 
3.2).  
 
 
Tabel 3.2  Aantal en soort problemen per vraag 
 
vragen A B C D E F G X totaal 

vraag 1 1 - 1 - - - - - 2 
vraag 2 3 - - - - - - - 3 
vraag 3 3 - - - - - - 1 4 
vraag 4 1 - - - - - - - 1 
vraag 5 2 - - - - - - - 2 
vraag 6 5 - - - - - - - 5 
vraag 7 2 - - 1 - - - - 3 
vraag 8 2 - - 1 - - - - 3 
vraag 9 - - - 3 - - - - 3 
vraag 10 1 - - - - - 1 - 2 
vraag 11 1 - - 1 - - - 1 3 
vraag 12 1 - 1 1 - - 1 1 5 
vraag 13 - - - 1 - - 1 - 2 
vraag 14 1 - - 1 - - - - 2 
vraag 15 3 - - - - - - - 3 
vraag 16 1 - - 2 - - - 1 4  
vraag 17 2 - - - 1 - - - 3 
vraag 18 6 - - 1 - - 1 - 8 
vraag 19 2 - - 1 - - - - 3 
vraag 20 3 - - - - - 1 - 4 
vraag 21 2 - 1 1 - - - - 4 
vraag 22 1 - - 2 - - - 1 4 
vraag 23 1 - - 3 - - - 1 5 
vraag 24 - - - 4 - - 1 - 5 
vraag 25 1 - - - 1 - - - 2 
totaal 45 0 3 23 2 0 6 6  85 
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coderingssysteem Willis (1999, 2009): 
A = duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B = kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 
C =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, 

onlogische volgorde) 
E =  gevoelig ----(sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F =  instructies 
G =  opmaak 
X =  overig  
 
 

3.2.2 Aantal en soort problemen per respondent 
 
Uit tabel 3.3 blijkt dat het aantal geïdentificeerde problemen per respondent uiteenloopt. 
Zo ervaart respondent 2 één probleem, terwijl respondent 1 negentien problemen ervaart. 
De respondent met de ‘hogere’ opleiding rapporteert de meeste problemen. Gemiddeld 
ervaren de respondenten bijna acht problemen bij het beantwoorden van de 25 vragen van 
deze VascuQol vragenlijst. 
 
 
Tabel 3.3 Aantal en soort problemen per respondent 
 
respondent A B C D E F G X totaal 

respondent 1 6 - 1 4 2 - 6 -  19 
respondent 2 - - - - - - - 1  1 
respondent 3 4 - 1 4 - - - -  9 
respondent 4 6 - - 2 - - - -  8 
respondent 5 3 - - - - - - 2  5 
respondent 6 3 - - 4 - - - 2  9 
respondent 7 1 - 1 2 - - - -  4 
respondent 8 3 - - 2 - - - -  5 
respondent 9 2 - - 4 - - - 1  7 
respondent 10 3 - - - - - - -  3 
respondent 11 14 - - 1 - - - -  15 
totaal  45 0 3  23 2 0 6 6  85 

coderingssysteem Willis (1999, 2009): 
A =  duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B =  kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 
C =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, 

onlogische volgorde) 
E =  gevoelig ----(sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F =  instructies 
G =  opmaak 
X =  overig  
 
 
 
 



14  Cognitieve validatie van de VascuQol voor Nederland, NIVEL 2014 

3.2.3 Nadere specificatie van het soort problemen 
 
Duidelijkheid 
De meeste problemen hebben, gecodeerd volgens het schema van Willis, betrekking op 
de duidelijkheid van de vragen en de woorden die in de vragen worden gebruikt. Het 
woord ‘verwonden’ werd soms verkeerd geïnterpreteerd en hetzelfde gold voor ‘moe of 
zwak’. Relatief veel respondenten hadden problemen met het begrip ‘sociale activiteiten’ 
en de zinsnede ‘verscheidenheid van activiteiten’. Ook termen als ‘ongemak of last’, 
‘gefrustreerd’ en ‘lichaamsbeweging’ werden niet altijd begrepen. Tenslotte was voor 
sommige respondenten de relatie tussen het hebben van ‘de slechte bloedsomloop’ en 
bijvoorbeeld het beperkt zijn in het doorbrengen van tijd met uw vrienden of familie (v6) 
onduidelijk.  
 
Antwoordcategorieën 
Respondenten vonden het soms lastig een keuze te maken tussen twee antwoord-
categorieën die dicht bij elkaar liggen. Zo twijfelde men bijvoorbeeld tussen ‘af en toe’ en 
‘zelden’ of tussen ‘een beetje’ en ‘slechts een heel klein beetje’. Andere problemen 
hadden te maken met het ontbreken van een antwoordcategorie ‘niet van toepassing’. Een 
voorbeeld van een reactie op de vraag of men zich zorgen maakt een deel van het been of 
voet kwijt te raken: “Nou dat is al gebeurd. Hoe vul ik dat nou in? Ja, dat zou ik nou niet 
weten in te vullen. Ik ben al één been kwijt en aan dat andere been krijg ik wonden. Ik 
vind dit niet van toepassing eigenlijk.” Overige problemen hadden te maken met de 
onduidelijkheid van antwoordcategorieën wat leidde tot fout invulgedrag (6 keer). 
Bijvoorbeeld de vraag die te maken heeft met de afstand die de respondent kan lopen en 
of deze kleiner is geworden. Wanneer respondenten wilden aankruisen dat de afstand die 
zij kunnen lopen hetzelfde is gebleven, herkenden zij de daarbij behorende 
antwoordcategorie “helemaal niet, de afstand is hetzelfde gebleven of kleiner geworden” 
niet en kruisten zij een antwoord aan wat het dichts bij hun daadwerkelijke antwoord 
kwam. De respondenten lazen slechts het eerste gedeelte van de antwoordcategorie. Zo 
zei iemand: “Nou de afstand die ik kan lopen, is niet groter en niet kleiner geworden. Dus 
die is hetzelfde gebleven, nauwelijks”. 
Probleemcategorieën uit het codeerschema van Willis die slechts enkele keren werden 
genoemd betroffen ‘gevoeligheid’, ‘assumpties’ en ‘opmaak’, zij het dat deze problemen 
vooral worden gesignaleerd bij één persoon. Bij deze respondent trad meerdere keren een 
gevoel van herhaling op en deze had graag de vragen anders gegroepeerd gezien. Zo gaf 
deze respondent aan: “Mijn eerste gedachte is, lijkt dat niet op een vraag die ik net ook al 
gehad heb? Dat is vraag 7. Nu heb ik zoiets van vraag je dat nou alweer, en dan zou ik 
het prettiger vinden om die vragen na elkaar te hebben.”  
Voor één respondent met claudicatio intermittens was de vraag of in de afgelopen twee 
weken zweren of open wonden aan het been of voet voor pijn of ongemak hebben 
gezorgd (v17) iets wat geassocieerd werd met een later stadium van claudicatio 
intermittens en werd daarom als een ongemakkelijke vraag ervaren. De vraag of men zich 
gedeprimeerd heeft gevoeld over de slechte bloedsomloop in de benen (v25) werd ook als 
ongemakkelijk ervaren.  
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Assumpties 
Ter illustratie van de problemen die te maken hebben met assumpties, een voorbeeld met 
betrekking tot vraag 21. Een respondent reageerde in antwoord op vraag 21 (“Hoe vaak, 
in de afgelopen 2 weken, heeft u zich schuldig gevoeld dat u op vrienden of familie 
aangewezen bent?”) met het volgende: “Ik ben een type die zich wel wil laten verzorgen, 
dus dat viel niet zo zwaar”. Alleen zou iemand er wel moeite mee hebben, ja dan zeg ik af 
en toe. Van hun kant af.” Deze respondent nam in zijn antwoord de emotie van de 
verzorger mee, terwijl het louter om het perspectief van de respondent gaat.  
 
 

3.2.4 Problemen specifiek voor respondenten met kritieke ischemie  
 
Een aantal vragen die te maken hebben met het lopen of activiteiten waarbij lopen vereist 
is, waren voor sommige respondenten met kritieke ischemie moeilijk te beantwoorden. 
Bij vraag 1 wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak men in de afgelopen twee weken pijn 
in het been (of voet) heeft gehad bij het lopen. Een respondent met kritieke ischemie 
reageerde daarop met: “Is het (bij deze vraag) bij het lopen of bij het zitten? Want ik zit 
natuurlijk de hele dag.” 
 
Een andere respondent met kritieke ischemie herkende zich niet in een aantal vragen en 
vond het daarom lastig om een antwoordkeuze te maken. Geïllustreerd door de volgende 
uitspraak: 
“Ik doe geen huishoudelijk werk, dus het is volledig beperkt. Dus dat zou ook niet van 
toepassing kunnen zijn. Ik had liever gehad dat er een optie niet van toepassing was 
geweest om aan te kruisen. Ik zie me niet gereflecteerd in al die vragen, dus ik kan geen 
keuze maken. De keuze die ik zou maken ontbreekt.”  
Een ander probleem had te maken met de onvolledigheid van een vraag. In vraag 3 werd 
bevraagd in welke mate, in de afgelopen twee weken, koude voeten voor ongemak of last 
hebben gezorgd. Een respondent met kritieke ischemie gaf aan dat hij niet zozeer last had 
van koude voeten, maar wel van koude handen.  
Verder gaf een respondent met kritieke ischemie aan dat hij de vragen die de psychische 
gesteldheid van patiënten in kaart proberen te brengen moeilijk te beantwoorden vond. 
Naar zijn mening kun je dergelijke vragen niet naar eerlijk geweten beantwoorden in een 
vragenlijst en doe je dus maar wat. 
 
 

3.2.5 Problemen specifiek voor respondenten met claudicatio intermittens 
 
Kenmerkend voor respondenten met claudicatio intermittens is dat vragen die een later en 
verergerd stadium van claudicatio intermittens weergeven, als ongemakkelijk of gevoelig 
werden ervaren of vaak niet van toepassing waren. Een voorbeeld is vraag 17: “Hoe 
vaak, in de afgelopen 2 weken, hebben zweren of open wonden aan uw been (of voet) 
voor pijn of ongemak gezorgd?” of vraag 23: “Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft 
u zich zorgen gemaakt dat u misschien het risico loopt een deel van uw been of voet kwijt 
te raken?” 
Verder zijn er geen duidelijke verschillen tussen de patiëntengroepen te benoemen.  
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3.3 Algemene problemen 
 
Aan het eind van het interview zijn enkele algemene vragen gesteld over de vragenlijst. 
Negen respondenten waren tevreden over de lengte van de vragenlijst; één respondent 
vond het invullen van de vragenlijst stroef verlopen en van één respondent had de 
vragenlijst korter gemogen. De meeste respondenten gaven aan dat zij geen problemen 
hadden met het taalgebruik in de vragenlijst, maar soms wel problemen hadden met 
lastige begrippen of lange zinnen.  
 
Ook zijn aan de respondenten, anticiperend op een essentieel verschil tussen de 25-item 
versie en de 6-item versie van de VascuQol, twee kaartjes voorgelegd. Op het ene kaartje 
stond een willekeurige vraag uit de vragenlijst met de daarbij behorende antwoord-
categorieën zoals in de originele vragenlijst met 25 items (7-punts antwoordschaal) en op 
het andere kaartje stond dezelfde vraag, met slechts 4 antwoordcategorieën. Deze 4-punts 
antwoordschaal is gebaseerd op een recente publicatie over de verkorte Engelse versie (6-
items) van de VascuQol, waarbij er is gekozen voor een 4-punts antwoordschaal. Het 
merendeel van de respondenten gaf aan de voorkeur te geven aan de vraag met de 4-punts 
antwoordschaal. Eén respondent vond de 7-punts antwoordschaal beter.  
 
Enkele problemen waren lastig in het codeerschema van Willis onder te brengen. Dit 
betrof het feit dat in de vragenlijst slechts naar ‘de afgelopen twee weken’ werd gevraagd 
(drie keer genoemd) en problemen met het invullen van de achtergrondvragen. Deze 
laatste vragen maken echter, formeel gezien, geen deel uit van de VascuQol. 
 
 

3.4 Aanpassingen na eerste ronde cognitieve interviews 
 
Een aantal respondenten had bij de eerste ronde cognitieve interviews het gevoel dat zij 
meerdere keren dezelfde vragen moest beantwoorden. Naar aanleiding hiervan is de 
vertaalde Nederlandse versie naast de oorspronkelijke Engelse versie gelegd en hieruit 
bleek dat beide versies aanzienlijk van elkaar verschilden. Dit betrof niet alleen de 
formulering van de antwoordcategorieën, maar ook de volgorde van de vragen en de 
essentie van de vragenlijst. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de vragenlijst minder 
geschikt was voor patiënten met kritieke ischemie vanwege de vragen over lopen en 
activiteiten die met lopen te maken hebben. Deze zijn voor deze patiëntengroep niet te 
beantwoorden en kunnen ook door hen als ongemakkelijk worden ervaren. In 
samenspraak met de opdrachtgever St Miletus, Zeist, is vervolgens besloten om niet 
langer met de originele VascuQol verder te werken, maar om de dit jaar in Engeland 
gevalideerde Engelstalige 6-item versie van de VascuQol te gebruiken. In deze korte 
vragenlijst worden geen vragen over lopen en aanverwante activiteiten gesteld. Daarnaast 
ging de voorkeur uit naar een zo kort mogelijke vragenlijst. Bovendien was het mogelijk 
om in de beperkt beschikbare tijd deze versie van de vragenlijst conform de WHO-
voorschriften te vertalen naar het Nederlands en vice versa en om de vragenlijst cultureel 
te vertalen.  
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De vragen en antwoordcategorieën zijn geformuleerd in korte stellingen in plaats van 
vragen en de volgorde van de vragen is gelijk aan de Engelse 6-item versie. Ook is 
conform de Engelse 6-item versie van elk domein uit de VascuQol één item gekozen, 
behalve voor het domein ‘activiteit’. Omdat beperkingen in activiteiten een centraal 
gevolg zijn van perifeer arterieel vaatlijden is, in lijn met de Engelse versie, deze 
dimensie vertegenwoordigd met twee items (Frans et al., 2013). In bijlage 1 wordt een 
gedetailleerd overzicht gegeven van de gemaakte aanpassingen. Vervolgens is een tweede 
probleemanalyse uitgevoerd en op basis daarvan zijn weer aanpassingen gemaakt. De 
resultaten zijn tijdens een begeleidingsgroep bijeenkomst bij Stichting Miletus besproken. 
Het doel was te komen tot een definitieve versie van de vragenlijst op basis van 
suggesties voor aanpassingen die tijdens de bijeenkomst zijn voorgesteld. Dit heeft 
geresulteerd in een (bijna) definitieve versie van de VascuQol, de VascuQol-6-NL. Deze 
drie rondes zijn weergegeven in figuur 3.1. 
 
 
Figuur 3.1 Stroomschema ontwikkelproces VascuQol-6-NL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

Cognitieve interviews 25- item 
versie 

Uiteindelijke vragenlijst getoetst 

Cognitieve interviews 6- item 
versie in twee fasen 
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4 Resultaten tweede en derde serie cognitieve interviews 
 
 
 
 
 
 
In de tweede ronde cognitieve interviews is gekeken naar de VascuQol met zes items.  
 
 

4.1 Forward-backward vertaling van de VascuQol 
 
Om te komen tot een goede vertaling van de zes items is de officiële procedure van de 
WHO gevolgd voor het vertalen van vragenlijsten via de ‘forward-backward translation’ 
(WHO, 2014). De zes items zijn vertaald van het Engels naar het Nederlands (forward 
translation). Vervolgens vond er een paneldiscussie plaats tussen specialisten, 
onderzoekers en de vertaler van de Nederlandse VascuQol, waarna de zes items zijn 
terugvertaald van het Nederlands naar het Engels (backward translation). Het doel van de 
paneldiscussie was om overeenstemming te bereiken over de Nederlandse vertaling van 
de zes items en om te komen tot een vertaling waarbij de essentie van de vragen en de 
vragenlijst behouden blijft. Suggesties voor verbeteringen zijn in de discussie 
meegenomen en hebben geresulteerd in een cultureel gevalideerde en verkorte vragenlijst.  
 
Van de VascuQol-6-NL zijn op verzoek van de deelnemende vaatchirurgen in de 
paneldiscussie in eerste instantie twee versies ontwikkeld. Om na te gaan of de 
verbeteringen succesvol waren en welke van de twee versies het beste aansloot bij de 
Nederlandse situatie, zijn beide versies in de tweede ronde cognitieve interviews getest. 
In de derde ronde is het uiteindelijke resultaat na aanpassing nogmaals getoetst.  
 
 

4.2 Achtergrondkenmerken respondenten 
 
Tijdens de tweede ronde zijn de twee versies van de VascuQol-6-NL voorgelegd aan 12 
respondenten. Beide versies zijn in eerste instantie beoordeeld door respectievelijk drie 
respondenten met claudicatio intermittens en drie respondenten met kritieke ischemie.  
De persoonskenmerken van de respondenten, die aan de tweede ronde cognitieve 
interviews hebben deelgenomen, staan weergegeven in tabel 4.1. Na aanpassingen van de 
vragenlijst ondervond iets meer dan de helft van de respondenten minimaal één en 
maximaal twee problemen en iets minder dan de helft ondervond geen problemen. De 
interviews duurden gemiddeld 13 minuten (mediaan 13 minuten; range 7 - 18 minuten).  
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Tabel 4.1 Achtergrondkenmerken respondenten tweede ronde cognitieve interviews 
N=12) 

 
geslacht leeftijdscategorie opleiding diagnose aantal vragen met 

problemen 

man 45-54 jaar  hoger claudicatio intermittens  1 
man  45-54 jaar  middelbaar claudicatio intermittens 1 
man 65-74 jaar* ? claudicatio intermittens - 
man 65-74 jaar middelbaar claudicatio intermittens 2 
man 65-74 jaar wetenschappelijk claudicatio intermittens 1 
vrouw 45-54 jaar*  ? claudicatio intermittens  2 
man 18-44 jaar  hoger kritische ischemie - 
man 55-64 jaar hoger kritische ischemie - 
man 55-64 jaar geen kritische ischemie - 
man 75-84 jaar hoger kritische ischemie 1 
man 75-84 jaar lager kritische ischemie 1 
vrouw 55-64 jaar lager kritische ischemie - 

* voor deze personen is de leeftijd geschat 

 
 

4.3 Tweede serie cognitieve interviews 
 
Hieronder worden de specifieke problemen met de vragen behandeld en vervolgens de 
algemene problemen.  
 
 

4.3.1 Aantal en soort problemen per vraag 
 
Aantal en soort problemen per vraag zijn weergegeven in tabel 4.2. Rekening houdend 
met het feit dat er ditmaal slechts zes vragen onderwerp zijn geweest van de cognitieve 
interviews, kan worden geconcludeerd dat het aantal problemen met deze nieuwe 
VascuQol versie veel minder is dan bij de eerste serie interviews. De meeste problemen 
geven vraag 1 en vraag 5. Deze problemen hadden te maken met de duidelijkheid van 
vragen (A), zoals misinterpretaties (3 keer), een problematische zinsnede (2 keer) en één 
vraag (v6) die qua formulering nog steeds als ‘lastig’ werd gekwalificeerd (2 keer).  
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Tabel 4.2 Aantal en soort problemen per vraag 
 
vragen A B C D E F G X Totaal 

vraag 1 3 - - - - - - - 3 
vraag 2 - - - - - - - - - 
vraag 3 - - - 1 - - - - 1 
vraag 4 - - - - - - - - - 
vraag 5 2 - - 1 - - - - 3 
vraag 6 2 - - - - - - - 2 
totaal 7 - - 2 - - - - 9 

coderingssysteem Willis (1999, 2009): 
A =  duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B =  kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 
C =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, 

onlogische volgorde) 
E =  gevoelig ----(aensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F =  Instructies 
G =  opmaak 
X =  overig  
 
 
Duidelijkheid 
Drie keer interpreteerde men vraag 1 (Door de slechte doorbloeding van mijn benen 
waren de dingen die ik de afgelopen twee weken had willen doen….) verkeerd. Met vraag 
1 wordt beoogd te meten in hoeverre patiënten in staat zijn een breed scala aan 
activiteiten te ondernemen. Echter, drie respondenten beantwoordden deze vraag alleen 
voor het lopen, met als gevolg dat vraag 3 enigszins een herhaling wordt van vraag 1. 
Vraag 3 heeft betrekking op het lopen en in hoeverre men in staat is om te lopen. Zo zei 
een respondent in reactie op vraag 1: “Wat ermee bedoeld wordt is dus de bewegingen 
die je had bij het lopen. Of die gewoon spontaan gingen of dat het kwakkelig was en moet 
ik dan eerst het linker been of het rechterbeen neerzetten, dat soort dingen.” Ook was de 
zinsnede ‘Samen met andere dingen doen’ in vraag 5 voor twee respondenten onduidelijk. 
Zo zei een respondent: “Samen met andere dingen, samen met andere dingen doen. Wat 
is samen met andere dingen doen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?”  
 
Antwoordcategorieën 
Voor vraag 6 (Wanneer ik de afgelopen twee weken pijn in mijn been (of voet) had, dan 
had ik daar….) zat de moeilijkheid in de woorden ‘last’ (gebruikt in versie 1) en ‘hinder’ 
(gebruikt in versie 2) gebruikt in de antwoordcategorieën. Een respondent gaf aan het 
lastig te vinden de vraag te beantwoorden, omdat de pijn erg wisselend is en hij het 
woord last als graadmeter voor pijn interpreteerde. De respondent was van mening dat hij 
daarom genoodzaakt was een vaag antwoord te geven. Zo zegt hij: “Wanneer is het nou 
veel last en wanneer weinig last? Soms heb je hevige pijnscheuten en aan de andere kant 
hoort het er ook een beetje bij. Dus ik vind het lastig. Dan krijg je dus ook een vaag 
antwoord, nogal wat last van, ja je moet er wat mee.” Een andere respondent vond dat 
twee van de antwoordcategorieën van vraag 3 praktisch identiek waren. Hierbij gaat het 
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om de antwoordcategorieën ‘vaak moeilijk lopen’ en ‘soms moeilijk lopen’.  
Ter illustratie: “Antwoordcategorie B en C zijn ongeveer hetzelfde. Er is praktisch geen 
verschil. Die twee zijn praktisch identiek.” 
 
Tenslotte zorgden de antwoordmogelijkheden horend bij vraag 5 (samen met anderen 
dingen doen was de afgelopen twee weken door de slechte doorbloeding van mijn 
benen….) ook voor een probleem. De antwoordmogelijkheden die horen bij vraag 5 zijn: 
ernstig beperkt: de meeste dingen heb ik niet gedaan, behoorlijk beperkt, enigszins 
beperkt, helemaal niet beperkt: ik heb alle dingen gedaan die ik samen met anderen wilde 
doen. Een respondent gaf aan alle dingen gedaan te hebben die zij wilde doen en koos 
daarom voor de laatste antwoordcategorie, maar vond deze niet helemaal aansluiten bij 
haar antwoord (“Ja, ik ben wel beperkt, maar ik doe de dingen wel, omdat ik moet van 
mezelf. Dus vooral als ik heel veel dingen heb, dan denk ik, ik ga wel even liggen. Dus ik 
doe de dingen wel, maar dat beperkt me wel. Dus dat is heel moeilijk te verwoorden”). 
 
Kijken we naar het aantal en soort problemen per respondent dan blijkt dat iets meer dan 
de helft van de respondenten één of twee problemen ondervond en iets minder dan de 
helft geen problemen ondervond. 
 
 

4.4 Algemene problemen 
 
Elf respondenten waren tevreden over het taalgebruik in de vragenlijst; één respondent 
vond het taalgebruik redelijk goed, maar vond vraag 5 voor meerdere interpretaties 
vatbaar.  
Daarnaast is aan de respondenten een set van 2 kaarten voorgelegd; op de ene kaart de 
vraag uit versie 1 en op de andere dezelfde vraag zoals gesteld in versie 2. Dit is gedaan 
voor vraag 1, 3, 5 en 6. Iedere respondent is vervolgens gevraagd aan welke versie hij de 
voorkeur geeft. Daaruit is gebleken dat voor vraag 1,3 en 5 het merendeel de voorkeur 
geeft aan versie 2 en deze ook duidelijker vond. Bij vraag 6 vond het merendeel versie 1 
duidelijker. Al met al kan gesteld worden dat men versie 2 over het algemeen duidelijker 
vond, behalve voor vraag 6.  
 
 

4.5 Aanpassingen na tweede ronde cognitieve interviews 
 
Op basis van de tweede ronde cognitieve interviews zijn er enkele aanpassingen gemaakt. 
Zo is bij vraag 1 ‘de dingen’ veranderd in ‘verschillende dingen’, aangezien nog niet 
helemaal duidelijk werd dat het gaat om de verscheidenheid aan activiteiten. Bij vraag 3 
is het woord lopen in de vraag opgenomen in plaats van in de antwoordcategorieën. De 
vraag was “Door de slechte doorbloeding van mijn benen kon ik de afgelopen twee 
weken….” en is veranderd in “Lopen was door de slechte doorbloeding van mijn benen 
in de afgelopen twee weken….” Voor vraag 5 is besloten deze uit te testen in twee 
varianten om te bepalen welke duidelijker is. Daarbij is ‘samen met anderen dingen doen’ 
veranderd in ‘samen met anderen iets doen’ (5A). En een tweede variant van vraag 5 (5B) 
luidt: “Deelnemen aan de maatschappij was de afgelopen twee weken door de slechte 
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doorbloeding van mijn benen….” Voor vraag 6 is in de antwoordcategorieën ‘hinder’ in 
plaats van ‘last’ aangehouden.  
 
 

4.6 Derde serie cognitieve interviews 
 
Om de wijzigingen op basis van de tweede ronde cognitieve interviews voor een laatste 
keer enkele respondenten voor te leggen is besloten tot een derde en laatste serie 
interviews.  
 
 

4.6.1 Achtergrondkenmerken respondenten 
 
In tabel 4.3 zijn de persoonskenmerken van de respondenten weergegeven.  
 
 
Tabel 4.3 Achtergrondkenmerken respondenten cognitieve interviews (N=4) 
 
geslacht leeftijdscategorie opleiding diagnose 

man 55-64 jaar wetenschappelijk claudicatio intermittens 
man 55-64 jaar hoger claudicatio intermittens 
man 65-74 jaar lager claudicatio intermittens 
man 65-74 jaar middelbaar  claudicatio intermittens 

 
 

4.6.2 Algemene resultaten  
 
Alle respondenten gaven aan dat de vragenlijst duidelijk en goed in te vullen was en 
ondervonden geen problemen. Aan de respondenten is gevraagd welke variant van vraag 
5 zij duidelijker vonden, naar welke van de twee de voorkeur uit gaat en hoe zij beide 
vragen interpreteerden. Interpretaties die respondenten gaven van ‘samen met anderen 
iets doen’ in vraag 5A zijn: kaarten, uiteten, wandelen, sporten, winkelen, met de 
kleinkinderen spelen, de stad in gaan, een lunch met familie et cetera. Onder ‘deelnemen 
aan de maatschappij’ in vraag 5B verstond men: met de partner naar de supermarkt, 
werken, sporten, sociale contacten et cetera. Twee respondenten gaven aan geen 
specifieke voorkeur te hebben, omdat beide vragen anders geïnterpreteerd zijn. Er werd 
bijvoorbeeld aangegeven dat het bij vraag 5A gaat om iets doen met anderen, terwijl bij 
5B de focus juist ligt op individuele acties. Eén van de respondenten gaf aan de voorkeur 
te geven aan vraag 5A, hoewel hij van mening was dat beide vragen ongeveer hetzelfde 
zijn. De andere respondent gaf aan de voorkeur te geven aan vraag 5B, omdat hij vraag 
5A moeilijker vond. Besloten is om deze versie voor de laatste keer te toetsen en vraag 5 
in twee varianten uit te testen, aangezien hierover nog geen overeenstemming was 
bereikt. Hiervoor zijn op één dag vier respondenten geïnterviewd tijdens het spreekuur in 
het AMC.  
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4.7 Algemene problemen 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat bepaalde woorden en zinsneden moeilijk te 
interpreteren waren. Eén van de domeinen uit de vragenlijst is ‘sociale consequenties’, 
maar het begrip ‘sociale activiteiten’ leverde veel onduidelijkheid op en werd vaak niet 
begrepen. In plaats van ‘sociale activiteiten’ hebben we daarom de formulering ‘samen 
met anderen dingen doen’ getest. Dit bleek echter nog steeds voor een aantal 
respondenten onduidelijk. Vervolgens is de zinsnede veranderd in ‘samen met anderen 
iets doen’. Uiteindelijk is, na raadpleging van woordenboeken en veelvuldig overleg 
gekozen voor de volgende vorm: ‘samen met anderen iets gaan doen’. 
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5 Samenvatting en conclusies 
 
 
 
 
 
 
Centrale doelstelling van dit onderzoek was te komen tot een vragenlijst waarin de 
belangrijkste thema’s in het kader van kwaliteit van leven voor beide patiëntgroepen 
vertegenwoordigd zijn en die geschikt is voor zowel claudicatio intermittens als kritieke 
ischemie patiënten. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Wat is de cognitieve validiteit 
van de Nederlandse VascuQol en op welke wijze kan deze worden verbeterd?”. 
 
Subvragen daarbij waren: 
- Zijn de thema’s die in het kader van kwaliteit van leven belangrijk zijn voor zowel 

claudicatio intermittens patiënten als voor kritieke ischemie patiënten afdoende 
vertegenwoordigd in de VascuQol vragenlijst? 

- Is de VascuQol geschikt om te worden gebruikt bij zowel claudicatio intermittens 
patiënten als bij kritieke ischemie patiënten? 

 
Het antwoord op de onderzoeksvraag is afgeleid uit de uitkomsten van drie rondes 
cognitieve interviews met patiënten gediagnosticeerd met claudicatio intermittens en 
kritieke ischemie. In totaal hebben er 27 cognitieve interviews plaats gevonden, waarvan 
elf tijdens de eerste, twaalf tijdens de tweede en vier tijdens de derde ronde. Alle 
interviews zijn op band opgenomen, gedeeltelijk uitgetypt en structureel geanalyseerd 
met behulp van het coderingsschema van Willis (Willis en Lessler, 1999).  
 
Uit de eerste ronde cognitieve interviews bleek dat de manier waarop veel van de vragen 
waren geformuleerd aanzienlijke problemen opleverde. Veel vragen werden niet 
begrepen of anders begrepen dan de bedoeling was. Daarnaast bleek dat er veel woorden 
of begrippen werden gebruikt die men niet kende. Ook zaten er gevoelige vragen tussen 
en werd de volgorde van vragen niet altijd logisch gevonden. Voor patiënten met kritieke 
ischemie, die niet of nauwelijks kunnen lopen, was de vragenlijst bovendien minder 
geschiktheid vanwege de vragen over loopvaardigheid en activiteiten waarbij men moet 
kunnen lopen. Ook was de veelheid aan, of juist het ontbreken van, antwoordcategorieën 
problematisch. Sommige respondenten stoorden zich aan het feit dat het slechts om ‘de 
afgelopen twee weken’ ging. Verder merkten patiënten op dat zij het gevoel hadden 
meerdere keren dezelfde vraag te moeten beantwoorden. Dit was aanleiding om na te 
gaan of dit in de oorspronkelijke versie ook zo was. Hieruit kwam naar voren dat de 
essentie van de Engelse versie van de vragenlijst niet goed was meegenomen in de 
vertaling van de gebruikte Nederlandse versie. Hierom, en vanwege het feit dat de 
vragenlijst minder geschikt was voor kritieke ischemie patiënten, is besloten om verder te 
werken met de in Engeland gevalideerde Engelse 6-item versie van de vragenlijst die dit 
jaar is gepubliceerd en om deze naar het Nederlands te laten vertalen conform de WHO 
voorschriften. Hierbij gaat het niet alleen om een ‘forward backward’ vertaling, maar 
moet er ook consensus zijn tussen de verschillende stakeholders over de mate waarin de 
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vertaling cultureel correct is en de essentie van de oorspronkelijke tekst behouden is 
gebleven. 
 
Op basis van de forward-backward vertaling en met name ook de paneldiscussie is 
uiteindelijk een Nederlandse versie van de 6-item versie van de VascuQol tot stand 
gekomen: de VascuQol-6-NL. In deze versie zijn de zes vragen eenduidig en eenvoudig 
geformuleerd in de vorm van korte stellingen. De volgorde van de vragen is in 
overeenstemming met de volgorde in de Engelse 6-item versie. De antwoordcategorieën 
zijn afgestemd op de Nederlandse situatie. Tenslotte geldt dat de introductie van de 
vragenlijst qua taalgebruik is afgestemd op de doelgroep van ouderen.  
 
Met deze aanpassingen waren de problemen die de respondenten signaleerden in de 
tweede ronde aanzienlijk minder. De problemen die nog werden ervaren hadden met 
name te maken met de duidelijkheid van vragen (misinterpretatie), een problematische 
zinsnede (‘samen met anderen dingen doen’) en de interpretatie van vraag 6; een vraag 
die nog steeds als ‘lastig’ werd gekwalificeerd. Kleine aanpassingen zijn gemaakt in een 
aantal vragen na aanleiding van deze uitkomsten (zie bijlage 2). Tijdens de derde ronde 
cognitieve interviews werden geen problemen ervaren. Het opleidingsniveau van de 
respondenten in de eerste ronde cognitieve interviews was ietwat lager dan het 
opleidingsniveau van de respondenten die deelnamen aan de tweede en derde ronde 
cognitieve interviews  
Gelet op de uitkomsten van de drie fases cognitieve interviews op de inhoud van de 
VascuQol-6 NL vragenlijst, hebben de grootste veranderingen te maken met de manier 
waarop de vragen worden geformuleerd. In de voorgestelde nieuwe versie wordt gewerkt 
met korte zinnen, waarbij het gebruik van lastige woorden en zinsneden zoveel mogelijk 
is vermeden en antwoordcategorieën zijn aangepast. Het uiteindelijke resultaat is een 
korte, volledige en eenduidige vragenlijst, toegespitst op het taalniveau van patiënten met 
claudicatio intermittens en kritieke ischemie.  
De voorgestelde nieuwe versie van de Nederlandse VascuQol, de VascuQol-6-NL, lijkt 
geschikt voor gebruik door patiënten met claudicatio intermittens èn kritieke ischemie. In 
een vervolgonderzoek, waarbij de VascuQol-6-NL verder zal worden getest in 20 
ziekenhuizen, zal blijken of deze vragenlijst ook tot een hogere respons leidt. In dat 
onderzoek zullen eveneens de psychometrische eigenschappen en het discriminerend 
vermogen van het meetinstrument worden getoetst.  
 
 

5.1 Aanbevelingen 
 
Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het belang en de waarde van cognitieve 
interviews onderstreept. Met behulp van de resultaten van cognitieve interviews kunnen 
vertaalde of te vertalen meetinstrumenten cognitief en cultureel worden gevalideerd. Dit 
onderzoek toont eveneens aan dat bij het kiezen van een PROM in eerste instantie goed 
onderzocht dient te worden of deze goed gevalideerd en vertaald is en of deze geschikt is 
voor de doelgroep. De bevindingen in dit onderzoek kunnen ook van toepassing zijn op 
andere PROMs. Bestaande PROMs kunnen wellicht verbeterd worden als het gaat om de 
manier waarop vragen en antwoordcategorieën worden geformuleerd, de lengte van de 
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vragenlijst en de volgorde waarin vragen worden gesteld. Voor PROMs die nog 
ontwikkeld moeten worden is het onder andere aan te bevelen meer aandacht te besteden 
aan de manier waarop vragen en antwoordcategorieën worden geformuleerd. Daarnaast 
wordt aanbevolen om meer aandacht te hebben voor het perspectief van patiënten. Zie 
hiervoor ook de recent door het NIVEL, in samenwerking met Zorginstituut 
Nederland/Kwaliteitsinstituut, ontwikkelde PROMs leidraad (Van Kessel et al., 2014). 
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Bijlage 1 Resultaten eerste serie cognitieve interviews  
 
 
Tabel B1  Problemen en aanpassingen per vraag eerste ronde cognitieve interviews 
 
vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

Algemeen   - Gebruik van ‘de afgelopen twee weken’ niet 
representatief voor hele beloop van de ziekte. 

- Herhaling ‘vanwege de slechte bloedsomloop’ 
gaat irriteren 

- Volgorde vragen volgens volgorde 
Engelse 6-items versie 

- Gebruik van (korte) stellingen i.p.v. 
vragen 

1 Hoe vaak, in de afgelopen twee weken, heeft u bij 
het lopen pijn in uw been (of voet) gehad? 

a,c -  KI patiënt kan niet lopen, onduidelijk hoe in te 
vullen 

-  Verkeerd geïnterpreteerd  

Eruit gehaald 

2 Hoe vaak, in de afgelopen twee weken, heeft u zich 
zorgen gemaakt dat u uw been zou verwonden? 

a - ‘Verwonden’ moeilijk woord 
-  Misinterpretatie van het woord ‘verwonden’ 
- ‘De afgelopen twee weken’ werd niet begrepen*  

Eruit gehaald 

3 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, hebben 
koude voeten u ongemak of last bezorgd? 

a,x - Onduidelijk wat er met ‘ongemak’ of ‘last’ 
bedoeld wordt 

- Meer last van ‘koude handen’, maar daar wordt 
niet naar gevraagd 

Eruit gehaald 

4 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, uw vermogen 
om aan lichaamsbeweging te doen of een sport te 
beoefenen beperkt geweest? 

a - ‘Lichaamsbeweging’ vaag je kunt er alle kanten 
mee op, waardoor je ook een vaag antwoord krijgt 

Eruit gehaald 

5 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, hebben uw 
benen moe of zwak aangevoeld? 

a - Lastige vraag, zowel ‘moe’ als ‘zwak’ gevoel niet 
herkenbaar 

- Geïnterpreteerd als: ‘wordt u beperkt door een 
moe of zwak gevoel?’ 

De afgelopen twee weken voelden mijn 
benen moe aan…. 



 

vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

6 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, bent u vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, beperkt 
geweest in het doorbrengen van tijd met uw 
vrienden of familie? 

a - Onduidelijk of het gaat om naar vrienden of 
familie toe gaan of dat zij komen.  

- Vraag onduidelijk* 
- Rare vraag, omdat men gebracht wordt met de 

auto 

Eruit gehaald 

7 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u 's 
avonds na het naar bed gaan pijn in uw voet (of 
been) gehad? 

a,d - ‘Pijn’ is een subjectieve beleving. Dus onduidelijk 
wat er met pijn wordt bedoeld 

- Vraag niet goed begrepen 
- Twijfel tussen antwoordcategorieën 

Eruit gehaald 

8 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, hebben 
tintelingen of een doof gevoel in uw been (of voet) u 
ongemak of last bezorgd? 

a,d - Twijfel tussen antwoord categorieën 
- Onduidelijk wat er wordt bedoeld met ‘tintelingen 

of een doof gevoel’* 
- ‘Tintelingen of een doof gevoel’ gedefinieerd als 

‘zeer doen’ 

Eruit gehaald 

9 In welke mate is, in de afgelopen 2 weken, de 
afstand die u kunt lopen groter geworden? 

d - Twijfel tussen antwoord categorieën  
-  Antwoordcategorieën niet duidelijk, met als 

gevolg fout invul gedrag 

Eruit gehaald 

10 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, uw vermogen 
om te lopen beperkt geweest? 

a,g - Begrip ‘vanwege de slechte bloedsomloop’ niet 
duidelijk 

- Volgorde van de vragen niet logisch, “vraag 9 en 
10 omdraaien” 

Door de slechte doorbloeding van mijn 
benen kon ik de afgelopen twee 
weken…. 

11 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, heeft u zich 
er zorgen over gemaakt, dat u aan huis gebonden 
bent of dat in de toekomst zal zijn? 

a,d,x -  Algemene vraag, heeft geen betrekking op de 
slechte bloedsomloop 

- Vraag overgeslagen, niet begrepen*  
- Erg veel onderscheid in antwoordcategorieën  

Eruit gehaald 



 

vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

12 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u zich 
zorgen gemaakt over de slechte bloedsomloop in uw 
benen? 

a,c,d,g,x -  Lijkt teveel op de vraag over het aan huis 
gebonden zijn (v11) 

-  respondent begrijpt de vraag niet*  
-  Verkeerde interpretatie, ‘ik vul maar zelden in, 

dan hebben wel allebei wat’ 
- Twijfel tussen antwoord categorieën  
- Moeilijk te beantwoorden, ‘en doe je dus maar 

wat’ 

De afgelopen twee weken maakte ik 
me zorgen over de slechte 
doorbloeding in mijn benen…. 

13 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u in rust 
pijn in uw voet (of been) gehad? 

d,g - Lijkt op vraag 7, gevoel dat dingen twee keer 
worden gevraagd, liever na elkaar vragen dan 

- Antwoord is ‘geen’, maar ‘geen’ is geen 
antwoordoptie 

Eruit gehaald 

14 In welke mate, in de afgelopen twee weken, is 
vanwege de slechte bloedsomloop in uw benen, uw 
vermogen om trappen op te lopen beperkt geweest? 

a,d  - Vraag is niet van toepassing op KI patiënt met 
open wond, antwoordcategorie ‘niet van 
toepassing’ mist 

-  Moeilijk te beantwoorden*  

Eruit gehaald 

15 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, uw vermogen 
om aan sociale activiteiten deel te nemen beperkt 
geweest? 

a - Onduidelijk wat bedoeld word met ‘sociale 
activiteiten’ 

 

Samen met anderen dingen doen was 
de afgelopen twee weken door de 
slechte doorbloeding van mijn 
benen…. 

16 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, uw vermogen 
om het gewone huishoudelijke werk uit te voeren 
beperkt geweest? 

a,d,x - ‘Gewonde huishoudelijke werk’ geïnterpreteerd 
als ‘zelfzorg activiteiten* 

- Ki patiënt mist categorie ‘niet van toepassing’ 
-  Twijfel tussen antwoord categorieën 
-  Meer te maken met de problemen met de rug dan 

de slechte bloedsomloop  

Eruit gehaald 



 

vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

17 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, hebben zweren 
of open wonden aan uw been (of voet) voor pijn of 
ongemak gezorgd? 

a,e - Vervelende vragen, ‘zweren’ of ‘open wonden’ 
geassocieerd met een veel later stadium van CL 

- ‘Zweren’ moeilijke term  

Eruit gehaald 

18 In welke mate is, vanwege de slechte bloedsomloop 
in uw benen, de verscheidenheid van activiteiten, 
die u in de afgelopen 2 weken graag gedaan zou 
hebben, beperkt geweest? 

a,d,g - ‘Verscheidenheid van activiteiten’ moeilijke 
zinsnede, niet duidelijk wat er mee wordt bedoeld 

- Twijfel tussen antwoordcategorieën 
-  Overlapt met de vraag naar sociale activiteiten 

(v15), “vraag 15 en 18 na elkaar plaatsen” 

Door de slechte doorbloeding van mijn 
benen waren de dingen die ik de 
afgelopen twee weken had willen 
doen.... 

19 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u zich 
gefrustreerd gevoeld als gevolg van problemen die 
zijn veroorzaakt door de slechte bloedsomloop in 
uw benen? 

a,d,d - ‘Gefrustreerd’ moeilijk begrip* 
- Moeilijk leesbaar en moeilijk begrijpelijk, vraag 

omgooien 
- Twijfel tussen antwoordcategorieën  

Eruit gehaald 

20 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, wanneer u 
pijn kreeg in uw been ( of voet), heeft u dat 
ongemak of last bezorgd? 

a,g - Vraag onduidelijk* 
- ‘Ongemak’ moeilijk begrip 
- Rare vraag, omdat ‘pijn’ en ‘ongemak of last’ een 

beetje bij elkaar liggen 
- Vragen beter groeperen, veel overlap 

Wanneer ik de afgelopen twee weken 
pijn in mijn been (of voet) had, dan had 
ik daar…. 

21 Hoe vaak, in de afgelopen twee weken, heeft u zich 
schuldig gevoeld dat u op vrienden of familie 
aangewezen bent? 

a,c,d - Vraag onduidelijk* 
- Ervan uitgegaan dat ook de mening van vrienden 

of familie een rol speelt, en dat meegenomen in 
het antwoord 

- ‘Zelden’ en ‘bijna nooit’ hetzelfde 

Eruit gehaald 

22 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is vanwege 
de slechte bloedsomloop in uw benen, uw vermogen 
om te winkelen, boodschappen te doen of tassen te 
dragen beperkt geweest? 

a,d,x - Vraag en antwoordcategorieën onduidelijk* 
- Twijfel tussen antwoordcategorieën 
- ‘Niet van toepassing’ mist  

Eruit gehaald  



 

vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

23 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u zich 
zorgen gemaakt dat u misschien het risico loopt een 
deel van uw been of voet kwijt te raken? 

a,d,x - Is al gebeurd, vervelende vraag voor KI patiënt en 
weet niet hoe in te vullen 

-  Bijna nooit volgens respondent een beter 
antwoord toch geneigd om af en toe te zeggen 

- Mist categorie ‘niet van toepassing’ 

Eruit gehaald 

24 In welke mate, in de afgelopen 2 weken, is de 
afstand die u kunt lopen kleiner geworden? 

d,g - Antwoordcategorieën onduidelijk met als gevolg 
fout invulgedrag. 

Eruit gehaald 

25 Hoe vaak, in de afgelopen 2 weken, heeft u zich 
gedeprimeerd gevoeld over de slechte bloedsomloop 
in uw benen? 

a,e - Ongemakkelijke vraag, ‘gedeprimeerd’ als erg 
beladen ervaren 

- Onduidelijk wat er met ‘gedeprimeerd’ word 
bedoeld, geïnterpreteerd als ‘zorgen maken’ 

Eruit gehaald 

coderingssysteem Willis: 
A  =  duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B  =  kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 
C  =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D  =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, onlogische volgorde) 
E  =  gevoelig ----(sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F  =  instructies 
G  =  opmaak 
X  =  overig  
* de respondent heeft een relatief lage Nederlandse taalvaardigheid 
  



 

 
 
 
  



 

Bijlage 2 Resultaten tweede serie cognitieve interviews  
 
 
Tabel B.2 Problemen en aanpassingen per vraag tweede ronde cognitieve interviews 
 
vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

1 Door de slechte doorbloeding van mijn benen waren 
de dingen die ik de afgelopen twee weken had 
willen doen… 

a - ‘De dingen’ is vaag en werd niet goed begrepen. 
Werd geïnterpreteerd als ‘het lopen’ 

Door de slechte doorbloeding van mijn 
benen waren verschillende dingen die 
ik de afgelopen twee weken had willen 
doen… 

2 De afgelopen twee weken voelden mijn benen moe 
aan… 

- - - 

3 Door de slechte doorbloeding van mijn benen kon ik 
de afgelopen twee weken…. 

d - Antwoordcategorieën ‘vaak moeilijk lopen’ en 
‘soms moeilijk lopen’ praktisch identiek 

Lopen was door de slechte 
doorbloeding van mijn benen in de 
afgelopen twee weken…. 

4 De afgelopen twee weken maakte ik me zorgen over 
de slechte doorbloeding in mijn benen…. 

- - - 

5 Samen met anderen dingen doen was de afgelopen 
twee weken door de slechte doorbloeding van mijn 
benen…. 

a,d -  Onduidelijk wat er wordt bedoeld met ‘samen 
met anderen dingen doen’ 

-  Laatste optie in de antwoordcategorieën sluit niet 
aan bij het antwoord van de respondent. Heeft 
wel alle dingen gedaan, maar voelde zich daarin 
wel beperkt. 

5a Samen met anderen iets doen was de 
afgelopen twee weken door de slechte 
doorbloeding van mijn benen…. 
5b Deelnemen aan de maatschappij 
was de afgelopen twee weken door de 
slechte doorbloeding van mijn 
benen…. 

6 Wanneer ik de afgelopen twee weken pijn in mijn 
been (of voet) had, dan had ik daar…. 

a - Lastige vraag, pijn erg wisselend 
- Lastige vraag, ‘hinder’ en ‘pijn’ liggen al erg 

dicht bij elkaar 

Vraag is ongewijzigd gebleven. In de 
antwoord categorieën is ‘hinder’ in 
plaats van ‘last’ opgenomen 

 



 

coderingssysteem Willis:  
A  =  duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B  =  kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 
C  =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D  =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, onlogische volgorde) 
E  =  gevoelig ----(sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F  =  instructies 
G  =  opmaak 
X  =  overig  
 



 

Bijlage 3 Resultaten derde serie cognitieve interviews  
 
 
Tabel B.3 Problemen en aanpassingen per vraag derde ronde cognitieve interviews 
 
vraag huidige formulering soort problemen toelichting problemen aanpassing 

1 Door de slechte doorbloeding van mijn benen 
waren verschillende dingen die ik de afgelopen 
twee weken had willen doen… 

- - Ongewijzigd 

2 De afgelopen twee weken voelden mijn benen moe 
aan… 

- - Ongewijzigd 

3 Lopen was door de slechte doorbloeding van mijn 
benen in de afgelopen twee weken…. 

- - Ongewijzigd 

4 De afgelopen twee weken maakte ik me zorgen 
over de slechte doorbloeding in mijn benen…. 

- - Ongewijzigd 

5a Samen met anderen iets doen was de afgelopen 
twee weken door de slechte doorbloeding van mijn 
benen…. 

- - Samen met anderen iets gaan doen was 
de afgelopen twee weken door de 
slechte doorbloeding van mijn benen…. 

5b 
 

Deelnemen aan de maatschappij was de afgelopen 
twee weken door de slechte doorbloeding van mijn 
benen…. 

- - Eruit gehaald 

     

6 Wanneer ik de afgelopen twee weken pijn in mijn 
been (of voet) had, dan had ik daar…. 

- - Ongewijzigd 

coderingssysteem Willis:  
A  =  duidelijkheid -----(formulering, technische term, vaag, gebrek aan referentieperiode) 
B  =  kennis ----(kennis, herinnering, berekening) 



 

C  =  assumpties ----(onjuiste assumpties, onderliggende logica) 
D  =  antwoordcategorieën ----(ontbrekend, mismatch vraag-antwoord, vaag, open vraag, overlap, onlogische volgorde) 
E  =  gevoelig ----(sensitieve inhoud (algemeen), sensitieve formulering (specifiek), sociaal acceptabel) 
F  =  instructies 
G  =  opmaak 
X  =  overig  
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