
 

TOPICS-MDS  TOPICS-MDS 2017 
Item Construct Operationalisering Item Construct Operationalisering 
1 Leeftijd Geboortedatum  Leeftijd Geboortedatum 
2 Geslacht   Geslacht  

3 Sociaal economische status Cijfers postcode woonadres  Sociaal economische status Cijfers postcode woonadres 
/ reisafstand tot eventuele  / reisafstand tot eventuele  
mantelzorger   mantelzorger  

4 Etniciteit Geboorteland zorgvrager 1 Etniciteit Geboorteland zorgvrager 
5  Geboorteland vader zorgvrager 2  Geboorteland vader zorgvrager 
6  Geboorteland moeder zorgvrager 3  Geboorteland moeder zorgvrager 

  Volgens GGD Monitor
1   Volgens GGD Monitor

1 
7 
 

Opleidingsniveau Volgens Verhage 1966
2  

 

Wat is de hoogste opleiding die u hebt 
afgemaakt? 

- Minder dan 6 klassen lagere school 
- 6 klassen lagere school, lom-school, mlk-

school 
- Meer dan lagere school / basisschool zonder 

verder afgesloten opleiding 
- Ambachtsschool 
- Mulo / mms / mavo / middelbaar 

beroepsonderwijs 
- Hbs / gymnasium / atheneum 
- Universiteit / hoger onderwijs 

 

 

4 Opleidingsniveau 
 
 

Volgens Verhage 1966
2 

 

Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgemaakt? 
- Minder dan 6 klassen lagere school 
- 6 klassen lagere school 
- Meer dan lagere school / basisschool zonder 

verder afgesloten opleiding 
- Ambachtsschool 
- Mulo / mms / mavo / middelbaar 

beroepsonderwijs 
- Hbs / gymnasium / atheneum 
- Universiteit / hoger onderwijs 

 

8 Burgerlijke staat Wat is uw burgerlijke staat? 
- Gehuwd 
- Gescheiden 
- Weduwe / weduwnaar / partner overleden  
- Ongehuwd 
- Duurzaam samenlevend, ongehuwd 

 

5 Burgerlijke staat Wat is uw burgerlijke staat? 
- Gehuwd 
- Ongehuwd, geen partner 
- Duurzaam samenlevend, ongehuwd 
- Gescheiden 
- Weduwe / weduwnaar / partner overleden 

 
 

   6 Kinderen + 1 item over kinderen 
- Heeft u kinderen? (nee/ja) 



9 Woonsituatie Wat is uw woonsituatie? 
- Zelfstandig, alleen 
- Zelfstandig, met anderen (partner, kinderen 

enzovoorts) 
- Verzorgingshuis / woonzorgcentrum sinds 
- Verpleeghuis sinds  

 

 

 

 
† 

7 Woonsituatie Wat is uw woonsituatie? 
- Zelfstandig, alleen 
- Zelfstandig, met anderen (partner, kinderen 

enzovoorts) 
- Zorginstelling (verpleeghuis / woon-

zorgcentrum)  
- Anders, nl 

 
10-11 Ervaren gezondheid Vraag 1 en 2 RAND-36

3 8 Ervaren gezondheid Vraag cf. Share vragenlijst
4 

 
Op een schaal van 0 tot 10, hoe is in het algemeen 
uw gezondheid? Waar 0 volledig ziek betekent, en 
10 volledig gezond.  
 12-17 Utiliteit zorgvrager EQ5D-3L+c (zonder EQ-VAS)

5 9-13 Utiliteit zorgvrager EQ5D-5L (zonder EQ-VAS)
6 

   14-15 Geheugen + 2 LASA items
2 

over geheugen 
- Heeft u klachten over uw geheugen? (nee/ja) 
- Heeft u  een dokter geraadpleegd over uw 

geheugenproblemen? (nee/ja) 

   16 Valincidenten     + 1 item over vallen 
- Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen? 

 18 Multimorbiditeit Versimpelde variant standaardvraagstelling 
morbiditeit uit GGD Monitor

1 

 

Zet een kruisje bij de ziekten en aandoeningen 
gehad die u hebt of hebt gehad in de afgelopen 
12 maanden. U kunt meer dan één antwoord 
aankruisen. 

- Suikerziekte 
- Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of 

TIA 
- Hartfalen 
- Een vorm van kanker (kwaadaardige 

aandoening) 
- Astma, chronische bronchitis, 

longemfyseem of CARA / COPD 
- Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) 
- Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) 

van heupen of knieën 
- Botontkalking (osteoporose) 
- Gebroken heup 
- Andere botbreuken dan gebroken heup 
- Duizeligheid met vallen 

17 Multimorbiditeit Versimpelde variant standaardvraagstelling 
morbiditeit uit GGD Monitor

1 
 

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer 
van de onderstaande ziekten en aandoeningen 
gehad ? U kunt meer dan één antwoord aankruisen. 

- Suikerziekte (diabetes) 
- Beroerte, hersenbloeding of herseninfarct 
- Hartfalen, hartinfarct of andere 

hartaandoening 
- Een vorm van kanker (kwaadaardige 

aandoening), nl ……………………… 
- Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of 

CARA / COPD 
- Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) 
- Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) 
- Chronische gewrichtsontsteking (artritis) 
- Botontkalking (osteoporose) 
- Gebroken heup of andere botbreuken 
- Duizeligheid 
- Ziekte van het zenuwstelsel (Parkinson, MS, 

epilepsie) 



- Prostaatklachten door goedaardige 
prostaatvergroting 

- Depressie 
- Angst- / paniekstoornis 
- Dementie 
- Gehoorproblemen 
- Problemen met zien 

 

- Depressie 
- Angst-/paniekstoornis 
- Dementie  
- Gehoorproblemen (ondanks gehoorapparaat) 
- Problemen met zien (ondanks bril / lenzen) 

 
Alle vragen te beantwoorden met: 

- Nee 
- Ja  

19-33 Functioneren (I)ADL Katz-15
8 18 Functioneren (I)ADL Selectie van GARS items

9
 die overlappen met meest 

voorspellende items vlgs LASA
7
 en de oude TOPICS-

MDS + 2 LASA items (laatste 2) die ook onderdeel 
zijn van TOPICS-MDS-SF 
 
Kunt u zich, geheel zelfstandig: 

-  … aan- en uitkleden 
- … vanuit een stoel overeind komen 
- … uw hele lichaam wassen en afdrogen 
- … de trap oplopen en aflopen 
- … buitenshuis rondlopen (eventueel met een 

stok of een rollator) 
- … uw voeten en teennagels verzorgen 
- … lichte huishoudelijke werkzaamheden 

verrichten (bijvoorbeeld afstoffen, opruimen) 
- … de boodschappen doen 
- … uw medicijnen innemen 
- … van u eigen of openbaar vervoer gebruik 

maken 
 

Alle vragen te beantwoorden met: 
- Ja, dat kan ik zelfstandig zonder enige moeite 
-  Ja, dat kan ik zelfstandig met enige moeite 
- Ja, dat kan ik zelfstandig met veel moeite 
- Nee, dat kan ik niet zelfstandig, alleen met hulp 

van anderen 



   19 Mondzorg Ervaart u klachten in uw mond, kaken of slapen?  
- Ik heb pijnklachten 
- Ik heb kauwklachten 
- Ik heb monddroogheidsklachten 
- Ik heb slikklachten  

 
Alle vragen te beantwoorden met: 

- Nee 
- Ja 

 
 
 

34-38 Psychisch welbevinden Subschaal Psychisch Welbevinden RAND-36
3 20 Psychisch welbevinden Subschaal Psychisch Welbevinden RAND-36

3 
39 Sociaal functioneren Vraag 10 RAND-36

3 21 Sociaal functioneren Vraag 10 RAND-36
3 

40, 42 Ervaren kwaliteit van leven (vraagstelling cf. vraag 1 en 2  RAND-36)
3
 

 
22 Ervaren kwaliteit van leven Item Share vragenlijst 

 
Op een schaal van 0 tot 10: hoe tevreden bent u met 
uw leven? Waar 0 volledig ontevreden betek ent, en 
10 volledig tevreden. 
 41  (Variant op Cantril’s Self Anchoring Ladder)

10     / 
43 Zorggebruik, 

ziekenhuisopnames 
Bent u de afgelopen 12 maanden opgenomen 
geweest in een ziekenhuis? 

- Nee 
- Ja, nl … dagen in totaal 

 
Zo ja, in welk ziekenhuis? 

- Naam ziekenhuis 
- Plaats 

23, 24 Zorggebruik, 
ziekenhuisopnames 

 

iMTA Medical Consumption Questionnaire
11 

 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens in het 
ziekenhuis gelegen? U moest dus blijven slapen, 
bijvoorbeeld omdat u geopereerd was en niet 
meteen naar huis kon. 

- Nee 
- Ja, nl … keer 

 
Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? Heeft u 
meer dan 1 keer in het ziekenhuis gelegen in de 
afgelopen 12 maanden? Tel dan de dagen bij elkaar 
op. 

   25 Zorggebruik, spoedeisende 
hulp 

 

iMTA Medical Consumption Questionnaire
11

 
 
Bent u in de afgelopen 12 maanden op de 
spoedeisende eerste hulp van een ziekenhuis 
geweest? Een andere naam voor spoedeisende 
eerste hulp is EHBO? 

- Nee 
- Ja, nl … keer 



44 Zorggebruik, ongeplande 
huisartsenzorg 

Hebt u de afgelopen 12 maanden voor uzelf de 
huisartsenpost bezocht of een visite van een 
huisarts gehad in avond, nacht of weekend? 

- Nee 
- Ja, nl … keer 

 

26 Zorggebruik, ongeplande 
huisartsenzorg 

Hebt u de afgelopen 12 maanden in avond, nacht of 
weekend voor uzelf de huisartsenpost bezocht of 
een visite van een huisarts gehad? 

- Nee 
- Ja, nl … keer 

 
   27 Zorggebruik, reguliere 

huisartsenzorg 
iMTA Medical Consumption Questionnaire

11
 

 
Hoeveel afspraken (spreekuur en/ of visites) had u 
de afgelopen 12 maanden met uw huisarts? 

- Geen enkele afspraak 
- Een of meer, nl … keer 

 45 Zorggebruik, thuiszorg Hebt u thuiszorg? Bijvoorbeeld wijkverpleging, 
gezinsverzorging of alfahulp. 

- Nee  
- Ja, nl. … uur/ week 

28-31  iMTA Medical Consumption Questionnaire
11

 
 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp van de 
thuiszorg gehad? 

- Nee  
- Ja 

 
Wat voor hulp van de thuiszorg heeft u gehad? 

- Huishoudelijke hulp 
- Verzorging 
- Verpleging 

 
Hoeveel weken heeft u deze thuiszorg gehad? 

- Huishoudelijke hulp 
- Verzorging 
- Verpleging 

 
Hoeveel uur thuiszorg kreeg u in deze weken 
gemiddeld? 

- Huishoudelijke hulp 
- Verzorging 
- Verpleging 

 
 

 

46 Zorggebruik, tijdelijke 
opname verzorgingshuis 

Bent u de afgelopen 12 maanden tijdelijk 
opgenomen geweest in een verzorgingshuis? 
Bijvoorbeeld omdat u na een ziekenhuisopname 
nog niet direct naar huis kon. 

- Nee 
- Ja, nl. … weken 
 

 

32-33 
 

Zorggebruik, tijdelijke 
opname zorginstelling 
 

iMTA Medical Consumption Questionnaire
11

 
 

Moest u in de afgelopen 12 maanden ergens anders 
blijven slapen voor uw gezondheid? Bijvoorbeeld in 
een verpleeghuis, woon-/zorgcentrum, 
psychiatrische instelling of revalidatiecentrum? 

- Nee 



47 Zorggebruik, tijdelijke 
opname verpleeghuis 

Bent u de afgelopen 12 maanden tijdelijk 
opgenomen geweest in een verpleeghuis? 
Bijvoorbeeld omdat u na een ziekenhuisopname 
nog niet direct naar huis kon. 

- Nee 
- Ja, nl. … weken 

 

- Ja, nl. … keer 
 

Hoe lang bent u in deze instelling geweest? Bent u 
meer dan 1 keer in een instelling geweest in de 
afgelopen 12 maanden? Tel dan de dagen bij elkaar 
op. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

48 Zorggebruik, dagopvang Gaat u naar de dagopvang? 
- Nee 
- Ja, nl. … dagen/ week 

34 Zorggebruik, dagopvang en/ 
of dagbehandeling 

iMTA Medical Consumption Questionnaire
11

 
 

Bent u in de afgelopen 12 maanden ergens anders 
geweest voor een behandeling overdag? U bleef dus 
niet slapen. U ging bijvoorbeeld naar de dagopvang 
of naar de dagbehandeling 

- Nee 
- Ja, nl. … keer/ week 

 

49 Zorggebruik, dagbehandeling Gaat u naar de dagbehandeling? 
- Nee 

Ja, nl. … dagen/ week 

   35-37 Zorggebruik, mantelzorg Korte variant erasmus iBMG meetinstrument 
“objectieve belasting mantelzorg”

12
 

50-51 Hulp bij invullen  38-39 Hulp bij invullen  
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