ROM Manager vragenlijst: OQ45-sd
Naam
ROM Manager naam
Beschrijving
Algemeen
Vragenlijst

Subschalen

Outcome Questionnaire 45.2
OQ45-sd

De OQ45 meet niet alleen lichamelijke klachten maar ook algemeen functioneren.
De doelgroep is Volwassenen- Symptoominventarisatie.
Er zijn 45 vragen die gescoord worden van nooit (0) tot bijna altijd (4), waarbij
sommige items gespiegeld zijn.
De OQ45 heeft de volgende sub-schalen:
Symptomatische Distress (SD)
25 items die betrekking hebben op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
zoals depressie, angst, en alcohol/drugsverslaving.
Interpersoonlijke Relaties (IR)
11 items die het functioneren in relaties met partner, familie en vrienden meten.
Sociale Rol (SR)
9 items die het functioneren op school, werk en vrije tijd meten.

Totaalscore
Psychometrie
Normgroepen

NB: In de Nederlandse versie wordt ook de Angst en Somatische Distress schaal
onderscheiden (gevalideerd).
De totaalscore wordt bepaald door optelling van alle items.
De OQ45 is een van oorsprong Amerikaans instrument voor onderzoek naar
behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor het Nederlandse taalgebied.
De gevoeligheid voor verandering is heel goed en daarom geschikt voor ROM
doeleinden. De normgroepen onderscheiden zich in Patiënten vs. Normalen t.w.:





SBG
Naam test
Zorgdomein

Mannen Poliklinische populatie
Vrouwen Poliklinische populatie
Mannen Normale Populatie
Vrouwen Poliklinische Populatie

OQ45-sd
Volwassenen cure (meetdomein Klachten en Symptomen)
Verslaving cure (niet-primair meetdomein Klachten en Symptomen)
Verslaving care (niet-primair meetdomein Klachten en Symptomen)
N.B.: de score die aan SBG moet worden aangeleverd is niet de totaalscore, maar
de SD subschaalscore.

Kosten
Tarief per afname
Licentiekosten

(Prijzen zijn excl. BTW)
€ 1,05
€ 0,60 per cliënt (1 of meer afnames).
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