Click for the
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Vragenlijsten kwaliteit van leven
TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde
kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen.
De vragenlijsten zijn primair bedoeld voor het doen van onderzoek
op groepsniveau, zoals bijvoorbeeld klinische studies en evaluatie-onderzoek.
De TAAQOL-vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
De TACQOL- en TAPQOL vragenlijsten zijn ook in het Frans, Italiaans, Spaans,
Vietnamees, Koreaans, Russisch en Bulgaars te downloaden.
De Nederlandse referentiegegevens, SPSS data entry bestanden en
SPSS syntaxis for schaalconstructie kunt u downloaden op de
vragenlijstpagina's (klik hieronder).

Referentielijst artikelen

Referentielijst artikelen

Referentielijst artikelen

De TAPQOL vragenlijst: kinderen vanaf 6 maanden – 6 jaar
Met de TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children’s Health-Related Quality of Life
(TACQOL) is het mogelijk om systematisch, valide en betrouwbaar de
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te beschrijven van kinderen tussen de zes
maanden en zes jaar met een chronische aandoening . Informatie over de gezondheid
van het kind, verkregen via de ouders, wordt afgewogen tegen de emotionele reactie van het
kind zelf op de gezondheidsproblemen die het heeft.

Klik op de volgende links voor de vragenlijsten.
-

vragenlijsten
ENG

SP

ENG

-

handleidingen

-

Nederlandse referentiegegevens

-

SPSS data entry bestanden

-

SPSS syntaxis for schaalconstructie
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De TACQOL vragenlijsten: algemene omschrijving
De TNO-AZL Questionnaire for Children’s Health-Related Quality of Life (TACQOL) is
opgezet om een systematische, waardevolle en betrouwbare omschrijving van
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven we er te geven van kinderen in de leeftijd
van 6 tot 15 jaar.
Gezondheidsgerelateer de kwaliteit van leven, zoals beoordeeld door de TACQOL, wordt
vastgesteld als de gezondheidstoestand van kinderen, afgewogen aan de emotionele
respons van de kinderen zelf over hun gezondheidsgerelateerde problemen.
De vragenli jsten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor onderzoeksdoeleind en waarbij de
focus hoofdzakelijk ligt op verzamelde gegevens op groepsniveau, bijvoorbeeld medisch
vergelijkend onderzoek, evaluatiedoeleinden of beschrijven de studies.
De TACQOL is een multidimensionaal instrument met 7 schalen. Zowel het ouderformulier
als het kinderformulier zijn beschikbaar.
Zie de volgende pagina voor de downloads.
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TACQOL oudervragenlijst
Deze vragenlijst vraagt ouders expliciet te proberen om de gevoelens van hun kind met
betrekking tot functionele problemen te achterhalen. Zij moeten hun eigen gevoelens hierbij
buiten beschouwing laten.
Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor (ouders van) kinderen in de leeftijdscategorie
6 tot 15 jaar.
Klik op de volgende links voor
-

vragenlijsten
handlei ding
Nederlandse referentiegegevens
SPSS data entry bestanden
SPSS syntaxis voor schaalconstructie

TACQOL kindervragenlijst
De kindervragenlijst is voor kinderen van 8 tot 15 jaar.
Klik op de volgende link voor
-

vragenlijsten
handlei ding
Nederlandse referentiegegevens
SPSS data entry bestanden
SPSS syntaxis voor schaalconstructie
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TAAQOL vragenlijst
De TNO-AZL vragenlijst voor volwassenen gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven
(TAAQOL) zijn samengesteld om een systematische, waardevolle en betrouwbare
beschrijving van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven mogelijk te maken.
Klik op de volgende links voor
-

Vragenli jsten

-

handleiding

-

Nederlandse referentiegegevens

-

SPSS data entry file

-

SPSS syntaxis voor schaalconstructie
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TNO Quality of Life questionnaires
TNO Quality of Life was involved in the development of several questionnaires
regarding Health Related Quality of Life of children, adolescents and young adults.
De TAAQOL questionnaires are available in Dutch, English and German.
De TACQOL- en TAPQOL questionnaires are also available in Frenche, Italian,
Spanish, Vietnamees, Korean, Russian and Bulgarian.
The Dutch reference data, SPSS data entry files and SPSS syntaxis for
scaleconstruction can be obtained on the questionnaire pages (click below).

Reference list of articles

Reference list of articles

Reference list of articles

The TAPQOL Questionnaire: Preschool Children aged 6 months to 6 years
The TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children's Health-Related Quality of Life (or
TACQOL) was constructed to enable a systematic, valid and reliable description of HealthRelated Quality of Life of children with chronic diseases aged 6 months to 6 years using their
parents as proxy informant Health-Related Quality of Life, as assessed by the TACQOL, is
defined as children’s health status, weighted by the emotional response of the children
themselves to their health status problems.
The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data
aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.

Click on the following links to obtain
-

questionnaires
ENG

SP

ENG

-

manual

-

Dutch reference data

-

SPSS data entry files

-

SPSS syntax for scale construction

7 | TAPQOL

ENG

Chin

Back

The TACQOL questionnaires: general description
The TNO-AZL Questionnaires for Children's Health-Related Quality of Life (or TACQOL) was
constructed to enable a systematic, valid and reliable description of Health-Related Quality of
Life of children with chronic diseases aged 6 till 15 by the children themselves or their
parents. Health-Related Quality of Life, as assessed by the TACQOL, is defined as children’s
health status, weighted by the emotional response of the children themselves to their health
status problems.
The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data
aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.
The TACQOL is a multidimensional instrument, with 7 scales. Both a Parent Form and
Child Form are available.
See the next page for the downloads.
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TACQOL Parent Form
The TACQOL - Parent Form (TACQOL-PF) explicitly asks parents to try and assess their
child's feelings with regard to functional problems which their child faces, and not their own
feelings (“true proxy”). The TACQOL - PF is designed for (parents of) children in the age
group aged between 6 and 15.
Click on the following links to obtain
-

questionnaires

-

manual

-

Dutch reference data

-

SPSS data entry files

-

SPSS syntax for scale construction

TACQOL Child Form
The TACQOL – CF is for children aged 8-15.
Click on the following links to obtain
-

questionnaires

-

manual

-

Dutch reference data

-

SPSS data entry files

-

SPSS syntax for scale construction

9 | TACQOL

Back

TAAQOL questionnaire
The TNO-AZL Questionnaire for Adult Health-Related Quality of Life (or TAAQOL) were
constructed to enable a systematic, valid and reliable description of Health-Related Quality of
Life of (young) adults from 16 onwards. Quality of Life, as assessed by the TACQOL, is
defined as children’s health status, weighted by the emotional response of the children
themselves to their health status problems.
The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data
aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.
Click on the following links to obtain
-

Questionnaires

-

Manual

-

Dutch reference data

-

SPSS Data entry files

-

SPSS syntax for scale construction
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