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TAPQOL: TNO-AZL Preschool Children’s Quality of Life  

questionnaire 
© 2001, TNO Preventie en Gezondheid / LUMC 
 

Met de TNO-AZL Preschool Children’s Quality of Live quesionnaire (TAPQOL) brengt u de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven van kinderen in kaart over de laatste drie maanden. Deze vragenlijst kan worden ingezet om de 

impact van ziekte en behandelingen op het leven van jonge kinderen (6 maanden tot en met 5 jaar) te evalueren 

op verschillende domeinen (lichamelijk, sociaal en psychologisch). 

 

 

De vragenlijst 
 

 

 
Vragen 

De TAPQOL bestaat uit 43 symptomen die te maken hebben met de gezondheid van het kind. 
De vragenlijst heeft vragen zoals “Sliep uw kind onrustig?” die beantwoord kunnen worden 
met 0 “Helemaal niet”, 1 “Zelden”, 2 “Soms” of 3 “Vaak”. 
 

Afnameduur  
10 minuten. 
 

Informanten  

Moeder, vader, beide ouders, adoptiemoeder, adoptievader, stiefmoeder, stiefvader, 
pleegmoeder of pleegvader. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er worden zowel totaalscores als schaalscores berekend voor de TAPQOL, hierbij zijn de 
totaalscores vooral relevant bij kinderen ouder dan 1½ jaar.  
 

Subschalen 
1. Maagklachten 
2. Huidklachten 
3. Longproblemen 
4. Slaapproblemen 
5. Eetlust 
6. Gedragsproblemen 
7. Positieve stemming 
8. Angst 
9. Levendigheid 

 

Totaalscores 
1. Sociaal functioneren 
2. Motorisch functioneren 
3. Communicatie 

 
 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De TAPQOL is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel zijn studies uitgevoerd naar de 
psychometrische eigenschappen waaruit bleek dat de interne consistentie matig tot 
voldoende is (0.66 – 0.88) (Fekkes et al., 2000). 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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