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OQ (45.2): Outcome Questionnaire  
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De OQ (45.2) meet verandering gedurende een behandeling op vier domeinen. Het instrument wordt veel gebruikt 
in de Volwassen GGZ en is geschikt voor Routine Outcome Monitoring (ROM).  
 
De OQ (45.2) is de grote zus van de Y-OQ (30.1), die veel wordt gebruikt bij instellingen voor Jeugd GGZ. Er is 
tevens een Engelse vertaling van de OQ (45.2). 
 

 

De vragenlijst 

 

 

Vragen 

De OQ (45.2) bevat 45 vragen over gedragingen van volwassenen, zoals “Ik geef mezelf 
overal de schuld van”. De vragen worden beantwoord met 0 ((bijna) nooit), 1 (zelden), 2 
(soms), 3 (vaak) of 4 ((bijna) altijd).  
 

Afnameduur  
Ca. 5 minuten 
 

Informanten  

Cliënten/patiënten 
 

Talen  

De OQ (45.2) is in het Nederlands en in het Engels af te nemen 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 
 
 

 

Er worden vijf Risicovragen onderscheiden. Een score groter dan 0 op een vraag verdient 
extra aandacht van de behandelaar. De overige vragen vormen vier schalen. 
 

Schalen 

1. Symptomatische Distress 
2. Interpersoonlijke relaties 
3. Sociale Rol 
4. Angst en Somatische Distress 

 
Alle vragen samen tellen op tot een totaalscore. Van elke schaal en het totaal wordt de 
ruwe score en een gemiddelde weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven of de ruwe 
score boven of onder een afkappunt valt. Scores boven de afkappunten duiden op 
problemen.  

 

 

Psychometrische gegevens  

 

Er zijn afkappunten beschikbaar voor mannen en vrouwen apart. 
De Vragenlijst is in 2008 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 
 
 
 
 
 

De OQ wordt uitgegeven door OQ Measures LLC (zie www.oqmeasures.com). 
 
 
 
 
 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14487/outcome-questionnaire/
http://www.oqmeasures.com/
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven 
met de hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per 

cliënt en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info. Dit bedrag is 
voor zowel de afname als scoring via BergOp.  

 
Het is niet nodig zelf afspraken te maken met OQ-Measures, afrekenen verloopt via 
Praktikon. 
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