Algofunctional Index Arthrose Heup
V16 - protocollenboek

Naam……………………………………

Datum………………………………………

Pijn of onbehagen
Tijdens nachtelijke bedrust:
 niet of niet-significant
 alleen bij bewegen of in een bepaalde positie
 in rust

0
1
2

Ochtendstijfheid:
 1 minuut of minder
 meer dan 1 minuut maar minder dan 15 minuten
 15 minuten of meer

0
1
2

Na 30 minuten staan

0-1

Met lopen:
 niet
 alleen na lopen van enige afstand
 snel na starten van het lopen en
toenemend na enige tijd lopen
 na starten van het lopen, niet toenemend

0
1
2
1

Na lange tijd zitten (2 uur)

0-1

Maximaal te lopen afstand (mag met pijn lopen)
 Onbeperkt
 Meer dan 1 km., maar beperkt
 Ongeveer 1 km. (in ongeveer 15 minuten)
 Tussen 500-900 m. (in ongeveer 8-15 min.)
 Tussen 300-500 m.
 Tussen 100-300 m.
 Minder dan 100 m.

0
1
2
3
4
5
6




1
2

Lopen met één stok of kruk
Lopen met twee stokken of krukken

Activiteiten Dagelijkse Leven
 Sokken aantrekken door voorover buigen
 Een voorwerp oppakken van de vloer
 Een normale trap op- en aflopen
 In- en uit de auto kunnen stappen

0-2
0-2
0-2
0-2
________
TOTAAL SCORE:

_______
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Algofunctional Index Arthrose Heup
V16 - protocollenboek

MEETINSTRUMENT: Algofunctional Index voor artrose van heup
Beschrijving:
Dit meetinstrument kan gebruikt worden om mensen met gezondheidsproblemen als
gevolg van heupartrose gedurende de behandeling te volgen.
Het geeft inzicht in pijn en verlies aan ADL-activiteiten.

Doelgroep

Benodigde tijd

Patiënten met
arthrose heup

3-4 minuten

INSTRUCTIES AAN DE PATIËNT
Geen specifieke instructie

OVERZICHT
Vorm
Een door de patient zelf in te vullen vragenlijst.
Score:
>= 14: extreem grote beperking
11-13: zeer grote beperking
8-10: grote beperkingen
5-7 : matige beperkingen
1-4 : geringe/kleine beperkingen
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