
Overzicht scores en alerts per vragenlijst van de Uitkomstenset Zwangerschap Geboorte

Type Naam vragenlijst

Prom/ 

prem Onderwerp # vragen Tijdstip CAT - voorwaarde vragenlijst Scoring systeem Alerts

BESTAANDE 

VRAGENLIJST PROMIS Prom Kwaliteit van leven 10 1,2,4,5 Basis

9 vragen met vijfpuntscore: 1-5 (bijv. slecht +1; tot uitstekend +5)

1 vraag met elf-puntschaal: 0-10 (*score: "10" = +1; "7/8/9" = +2; "4/5/6" = +3; "1/2/3" 

= +4; "0" = +5)

Fysieke gezondheid score: punten optellen van vraag 3 +  7 +  9 +  10* [totaal 4-20]

Mentale gezondheid score: punten optellen van vraag 2 +  4 +  5 +  8 [totaal 4-20]

≤ 19 van totaal aantal vragen EN/OF

pijnscore ≥ 3

BESTAANDE 

VRAGENLIJST SIMSS Extra vraag Hulp in uw omgeving 1 1,2,4,5 Basis Aantal mensen dat zwangere heeft in haar omgeving: 6-10, 2-5, 1 of 0 (niemand) Score ≤ 1 (1 OF 'niemand'/'0')

BESTAANDE 

VRAGENLIJST PHQ-2 Prom Depressie screening 2 1,2,4,5

Basis (screening)

Bij PHQ = 3 of hoger dan volgende 

tijdmomenten geen PHQ en standaard 

EPDS)

Alle vragen met vierpuntscore: 0-3 (geen klachten +0; tot veel klachten +3)

Score = punten van beide vragen optellen [totaal 0-6] Drempelwaarde: 3 of hoger (--> EPDS)

BESTAANDE 

VRAGENLIJST EPDS Prom Depressie 10 1,2,4,5

Na screening: PHQ-2

PHQ totaalscore = 3 of hoger

Alle vragen met vierpuntscore: 0-3 (geen klachten +0; tot veel klachten +3 = bij vraag 

1,2,4 van links naar rechts +0 -> +3 en vraag 3, 5-10 reversed van +3 naar +0)

Score = punten van alle vragen optellen [totaal 0-30]

≥ 10 van totaal aantal vragen EN/OF

score 3 of 2 bij vraag 10

VRAGEN ICHOM INCONTSCREEN Prom Incontinentie screening 3 1,2,4,5

Basis (screening)

Bij score ja dan volgende tijdmomenten 

geen INCONTSCREEN en standaard ICIQ 

en Wexner 3 vragen (ICHOM 1 vraag) met antwoordoptie ja / nee.

Urine incontinentie: ja --> ICIQ-SF

Ontlasting incontinentie: ja --> Wexner

Flatus incontinentie: ja --> Wexner

BESTAANDE 

VRAGENLIJST ICIQ-SF Prom Urine incontinentie 4 1,2,4,5

Na screening: INCONTSCREEN, vraag 1 = 

ja

1 vraag zespuntscore: 0-5 (geen klachten +0, veel klachten +5)

1 vraag vierpuntscore: 0-2-4-6 (geen klachten +0, veel klachten +6)

1 vraag elfpuntscore: 0-10 (geen klachten +0, veel klachten +10)

1 vraag naar type klachten

Score = punten van vraag 1 + 2 + 3 optellen [totaal 0-21] ≥ 6

BESTAANDE 

VRAGENLIJST Wexner score Prom Anale incontinentie 5 1,2,4,5

Na screening: INCONTSCREEN, vraag 2 = 

ja EN/OF vraag 3 = ja

Alle vragen met 5 puntscore: 0-4 (geen klachten +0; tot veel klachten +4)

Score = punten van alle vragen optellen [totaal 0-20] ≥ 1 bij vraag 1, 2, 3 en/of 5

VRAGEN ICHOM PROMIS_SFFAC102 Prom Pijn bij het vrijen 1 1,4,5 Basis

Vraag met zespuntsschaal 0-5 (score: geen pijn +0 / weinig invloed +1; tot veel invloed 

+5) ≥ 2

VRAGEN ICHOM BFINTENT Prom Intentie borstvoeding 1 2 Basis (screening) Vraag met 3 antwoordopties: Ja / Nee / Weet niet Ja of Weet niet --> BFCONFID

VRAGEN ICHOM BFSUCCES Prom Slagen borstvoeding 1 3,4,5 Basis (screening) Vraag met 3 antwoordopties: moedermelk / flesvoeding / combinatie Moedermelk of combinatie --> BFCONFID

VRAGEN ICHOM BFCONFID Prom

Screening vertrouwen in 

borstvoeding 1 2,3,4

Na screening: op T2 BFINTENT,  Ja / Weet 

niet

Na screening: op T3 en T4, BFSUCCES: 

Moedermelk / Combinatie Vraag met vijfpuntschaal 1-5 (score: geen vertrouwen +1; tot veel vertrouwen +5) Score ≤3 --> BSES-SF

BESTAANDE 

VRAGENLIJST BSES-SF Prom

Zelfredzaamheid in 

borstvoeding 14 3,4

Na screening: BFCONFID, score = 3 of 

lager

Alle vragen met vijfpuntscore: 1-5 (nooit +1; tot altijd +5)

Score = punten van alle vragen optellen [totaal 14-70] < 46 van totaal aantal vragen

BESTAANDE 

VRAGENLIJST MIBS Prom Moeder Kind binding 8 3,4 Basis

Alle vragen met vierpuntschaal: 0-3 (vaak tot nooit)

Vraag 2, 3, 5, 7, 8 zijn negatieve gevoelens (score heel vaak +3; tot nooit +0)

Vraag 1, 4 en 6 zijn positieve gevoelens (score heel vaak +0; tot nooit +3)

Score = punten van alle vragen optellen [totaal 0-24] ≥ 3 van totaal aantal vragen

VRAGEN ICHOM ROLECONF Prom Vertrouwen in rol moeder 1 1,4,5 Basis Vraag met vijfpuntschaal 1-5 (score: geen vertrouwen +1; tot veel vertrouwen +5) ≤ 2 

BESTAANDE 

VRAGENLIJST BSS-R Prem Bevallingservaring 10 4 Basis

Alle vragen met vijfpuntschaal: 0-4 (volledig eens tot volledig oneens)

Vraag 1,3,5,6,9,10 zijn positieve statements (score: volledig eens +4; volledig oneens 

+0)

Vraag 2,4,7,8 zijn negatieve statements (score: volledig eens +0;  volledig oneens +4)

Score = punten van alle vragen optellen [totaal 0-40]; ook subscores, zie < 25 van totaal aantal vragen

VRAGEN ICHOM CARESAT Prem Tevredenheid met zorg 1 2,4,5 Basis; op T2 consent nodig Vraag met vijfpuntschaal 0-4 (score: heel ontevreden +0; tot heel tevreden +4) ≤ 1

VRAGEN ICHOM HCR Prem

Samen beslissen en 

vertrouwen in zorgverlener 4 2,4,5 Basis; op T2 consent nodig Alle vragen met driepuntschaal 0-2 (score: nee +0; een beetje +1; ja +2) bij iedere score 0 
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Type Naam vragenlijst

Prom/ 

prem Onderwerp # vragen Tijdstip CAT - voorwaarde vragenlijst Scoring systeem Alerts

VRAGEN 

TOEGEVOEGD Zorgkaart NL Prem Samen beslissen 4 2,4,5 Basis; op T2 consent nodig Alle vragen met driepuntschaal 0-2 (score: nee +0; een beetje +1; ja +2) bij iedere score 0

VRAGEN 

TOEGEVOEGD o.b.v. Richtlijn Prem Pijnverlichting 2

2 (1 vraag),

4 (1 vraag) Basis; op T2 consent nodig 

1 vraag op T2 met driepuntschaal 0-2 (score: nee +0; een beetje +1; ja +2)

1 vraag op T4 met vijfpuntschaal 0-4 (score: heel ontevreden +0; tot heel tevreden +4)

T2: score 0 

T4: score ≤ 1

VRAGEN 

TOEGEVOEGD ReproQ Prem Continuïteit 3 2,4 Basis; op T2 consent nodig Alle vragen met vijfpuntschaal 0-4 (n.v.t. +0 / nooit +1; tot altijd +4) bij iedere score 1
VRAGEN 

TOEGEVOEGD PCQ Prem Rol partner 2

2 (1 vraag)

4 (1 vraag) Basis; op T2 consent nodig 

Alle vragen met zespuntschaal 0-5 (n.v.t. +0 / volledig mee oneens +1; tot volledig mee 

eens +5) score 1

Legenda

Type Naam vragenlijst Onderwerp # vragen Tijdstip CAT - voorwaarde vragenlijst Scoring systeem Alerts

BESTAANDE 

VRAGENLIJST: 

gevalideerde 

vragenlijst (groen)

VRAGEN ICHOM: 

opgesteld door 

internationale 

ICHOM werkgroep 

(rood)

VRAGEN 

TOEGEVOEGD: 

toegevoegd door 

BUZZ-projectteam, 

uit bestaande 

vragenlijst (paars)

Officiele naam 

vragenlijst of naam 

van de vragenlijst 

waar de vraag 

uitgehaald is

Prom: 

patiënt-

gerapporte

erde 

uitkomstm

aat

Prem: 

patiënt-

gerapporte

erde 

ervaringsm

aat

Patiëntgerapporteerde 

uitkomst of ervaring, zoals 

vermeld in de circel

Aantal 

vragen 

over dat 

onder-

werp

Meetmoment 

T1, T2, T3, T4, 

T5

Basis: voor alle patiënten 

Basis (screening): voor alle patiënten om 

te bepalen of een andere vragenlijst volgt

Na screening: vragenlijst volgt alleen na 

bepaalde score op screening  

Basis; op T2 consent om te bespreken 

met zorgverlener: er is consent nodig om 

uitkomsten ervaringsvragen te 

bespreken. Geen consent betekent dat 

uitkomsten alleen op geagregeerd niveau 

beschikbaar komen

Aantal vragen 

Schaalverdeling aantal punten 

Per vraag aantal punten: +0 t/m +10

Of antwoordopties ja, weet niet, nee

Bij welke waarde van de  som van het aantal 

punten komt een alert?

NB: soms ook bij een enkele vraag een alert

waardegedrevengeboortezorg.nl September 2021


