
Bepalingencluster Astma/COPD vragenlijst 
hinder en beperkingen RIQ

Cluster met de bepalingen voor de uitslagen van de Respiratory Illness Question-

naire Monitoring 10 (RIQ-MON 10) vragen en eindscores. Het bevat 2 deeldomei-

nen: lichamelijke en emotionele klachten (deel A, 5 items) en sociale en fysieke 

beperkingen (deel B, 5 items). Per deeldomein wordt de gemiddelde score bepaald 

als eindscore.

bepaling antwoord/toelichting 

1 kan moeilijk inademen (RIQ-A1) Hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad van 

moeilijk kunnen inademen in verband met uw astma of 

COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

Dit is vraag 1 uit het onderdeel ‘hinder’ (deel A) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ). 

2 piepende ademhaling (hinderscore RIQ-A2) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van 

een piepende ademhaling in verband met uw astma of 

COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

Dit is vraag 2 uit het onderdeel ‘hinder’ (deel A) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ). 

3 wakker door ademproblemen (RIQ-A3) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van 

een ‘s nachts of ‘s morgens wakker worden door 

ademhalingsproblemen in verband met uw astma of 

COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

Dit is vraag 3 uit het onderdeel ‘hinder’ (deel A) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ). 

4 piekert over ademhaling (RIQ-A4) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van 

piekeren over uw ademhalingsproblemen in verband 

met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 

t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

Dit is vraag 4 uit het onderdeel ‘hinder’ (deel A) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ). 
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5 ongeduldig/prikkelbaar (RIQ-A5) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van 

ongeduldig, prikkelbaar zijn tegenover anderen in 

verband met uw astma of COPD? Score op een schaal 

van 1 t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

Dit is vraag 5 uit het onderdeel ‘hinder’ (deel A) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ). 

6 gemiddelde score hinder (RIQ-A) Gemiddelde score van de hinder, onderdeel van 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van hinder 

wordt gescoord via vijf vragen (deel A). De gemiddelde 

score wordt berekend door de scores op te tellen en te 

delen door 5. 

Scores per vraag op schaal van 1 t/m 4: 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last

7 beperkt in uitv. gewone bezigh. (RIQ-B1) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met 

het uitvoeren van uw gewone werkzaamheden als 

gevolg van uw ademhalingsproblemen? 

Score op een schaal van 0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last 

Dit is vraag 1 uit het onderdeel ‘beperkingen’ (deel 

B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en 

verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).

8 beperkt in traplopen (RIQ-B2) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met 

traplopen als gevolg van uw ademhalingsproblemen? 

Score op een schaal van 0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last 

Dit is vraag 2 uit het onderdeel ‘beperkingen’ (deel 

B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en 

verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).

9 beperkt in winkelen (RIQ-B3) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met 

winkelen, boodschappen doen of stadten als gevolg 

van uw ademhalingsproblemen? Score op een schaal 

van 0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last 

Dit is vraag 3 uit het onderdeel ‘beperkingen’ (deel 

B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en 

verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).
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10 beperkt in deur uit gaan (RIQ-B5) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met 

de deur uitgaan voor een uitstapje (een dagje weg) van 

uw ademhalingsproblemen? Score op een schaal van 

0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last 

Vraag 5 uit het onderdeel ‘beperkingen’ (deel B) van de 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten 

gevolge van astma en COPD (RIQ).

11 beperkt in kussen/knuffelen (RIQ-B4) Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met 

kussen en/of knuffelen als gevolg van uw ademha-

lingsproblemen? Score op een schaal van 0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last 

Dit is vraag 4 uit het onderdeel ‘beperkingen’ (deel 

B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en 

verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ). 

12 gem. score functionele beperkingen (RIQB) Gemiddelde score van de beperkingen, onderdeel van 

inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim 

ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van 

functionele beperking wordt gescoord via vijf vragen 

(deel B). De gemiddelde score wordt berekend door de 

scores bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal 

aantal scores, waarbij de 0-scores buiten beschouwing 

worden gelaten. Score per vraag op schaal van 0 t/m 5: 

0 = niet gedaan 

1 = geheel geen last 

2 = erg weinig of een beetje last 

3 = redelijk of flink wat last 

4 = veel of heel erg veel last 

5 = kan ik niet, te veel last
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