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PERFORMANCE TESTS   
Bron: NHANES III, EPESE-Yale  
Vertaling: D. Deeg  
 
Introductie 
Zoals u wel weet worden bepaalde bewegingen moeilijker als men ouder wordt.  
Ik zou nu graag vier (in waves B, 2B, MB1:  drie) handelingen met u willen doen die 
in het dagelijks leven nodig zijn. Ik zal eerst iedere handeling beschrijven. Dan wil ik 
graag dat u hem probeert uit te voeren.  
Als u een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren, of als u vindt dat het niet 
verantwoord is om hem uit te voeren, zegt u me dat dan. Dan gaan we door met de 
volgende handeling. Ik wil er de nadruk op leggen dat ik graag wil dat u iedere 
handeling probeert uit te voeren. Maar ik wil niet dat u handelingen probeert uit te 
voeren die u voor uzelf onverantwoord vindt.  
 
In waves B, C, D, E, 2B, F: Vraag respondent om de houding aan te nemen die voor 
hem/haar het makkelijkst is om een vest aan te trekken, d.w.z. te gaan zitten of te 
gaan staan.  
In waves G, H, 3B, I, J, K:  
Vraag de respondent om te gaan staan om een vest aan te trekken. Als de 
respondent  liever zittend het vest aan wil trekken, is dat ook goed. 
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: 
Zeg tegen respondent: “Ik wil graag dat u het vest aantrekt zodra ik het u 
overhandig.” 
Houd het vest bij het midden van de kraag vast wanneer u het aan de respondent 
overhandigt;  let erop dat de mouwen recht hangen. Zeg zodra de handen van 
respondent het vest aanraken: “U kunt nu beginnen.” 
Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de elleboog van 
respondent door de tweede mouw is gestoken. Noteer de tijd tot op een seconde 
nauwkeurig.  
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG1 
Ene arm in vest steken.  
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp 
3. afgebroken  
4. niet gedaan  
 
 

                                                 
1 In waves B en 2B is geen balans-(tandem)-test afgenomen, bij de Migranten (MB) geen Cardigan-test  
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In wave I, J, K: 
- CARDIG1 
Hoe is het aantrekken van het vest verlopen? 
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp  
3. afgebroken  
4. niet gedaan  
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG2 
Vest over schouders en rug trekken.  
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp 
3. afgebroken  
4. niet gedaan 
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG3 
Andere arm in vest steken.  
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp  
3. afgebroken  
4. niet gedaan  
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: 
- CARDIG4 
Benodigde tijd in seconden? 
_______ seconden  (200 = meting mislukt) 
 
 
BUTTON1-BUTTON3  alleen uitgevoerd in wave B:  
Indien het vest niet aangetrokken is, help de respondent daar dan alsnog bij.  
Vraag eerst: Gebruikt u bij het dichtknopen van een vest of overhemd gewoonlijk een 
hulpmiddel, bijvoorbeeld een knoophaakje?  
Als dit bevestigend wordt beantwoord, laat respondent(e) dit dan gebruiken voor 
deze oefening. Let erop dat respondent (e) het vest goed heeft aangetrokken, zodat 
knopen en knoopsgaten op dezelfde hoogte zitten (maar nog niet dichtgeknoopt zijn).  
Raak de vierde knoop aan, en vraag: ‘’ Wilt u de vierde knoop dichtknopen? ‘’ 
Zeg vervolgens: ‘’U kunt nu beginnen’’. 
Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de knoop 
helemaal door het knoopsgat is gestoken. Noteer de tijd tot op een seconde 
nauwkeurig.  
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Alleen in wave B:  
- BUTTON1 
Een knoop vastpakken.  
1. oefening voltooid zonder hulp  
2. oefening voltooid met hulp  
3. oefening afgebroken  
4. oefening niet gedaan  
 
Alleen in wave B:  
- BUTTON2 
De knoop door het goede knoopsgat steken.  
1. oefening voltooid zonder hulp  
2. oefening voltooid met hulp 
3. oefening afgebroken  
4. oefening niet gedaan  
5. een knoop door een verkeerd knoopsgat 
 
Alleen in wave B:  
- BUTTON3 
Benodigde tijd in seconden  
_________ seconden  
 
Alleen in wave B:  
Vervolg knoop-oefening. Zorg dat het vest recht hangt zo dat het gemakkelijk 
uitgetrokken kan worden. Help de respondent daar eventueel mee. 
 “Doet u het vest maar weer uit.”  
Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de elleboog van 
respondent (e) uit de tweede mouw is gehaald. Noteer de tijd tot op een seconde 
nauwkeurig.  
Alleen in waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: Zorg dat het vest recht hangt zo 
dat het gemakkelijk uitgetrokken kan worden. Help de respondent daar eventueel 
mee en zeg: Ik wil nu (in J, K: toegevoegd: graag) dat u het vest weer uit trekt. U kunt 
beginnen als ik dat zeg (in J, K: Begint u maar). Druk de stopwatch in op het moment 
dat u tegen de respondent zegt dat deze kan beginnen. Houd op met tijd opnemen 
zodra de elleboog uit de tweede mouw is gehaald. Noteer de tijd tot op een seconde 
nauwkeurig. 
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In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG5 
Maakt de ene arm vrij.  
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp 
3. afgebroken  
4. niet gedaan 
 
In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG6 
Maakt de andere arm vrij.  
1. voltooid zonder hulp  
2. voltooid met hulp  
3. afgebroken  
4. niet gedaan 
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
- CARDIG7 
Hoe is het uittrekken van het vest verlopen? 
Trekt het hele vest uit.  
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp 
3. afgebroken  
4. niet gedaan  
 
In wave I, J, K: 
- CARDIG5 
Hoe is het uittrekken van het vest verlopen? 
1. voltooid zonder hulp 
2. voltooid met hulp  
3. afgebroken  
4. niet gedaan 
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: 
- CARDIG8  
Benodigde tijd in seconden.  
_______ seconden  (200 = meting mislukt) 
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In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: 
- CARDIG9 
Interviewer: OBSERVATIE 
Hoe is de test uitgevoerd? 
 
In waves C, D, 2B: 
1. staand 
2. zittend 
3. anders 
 
In waves E, F, G, H, 3B, I, J, K: 
1. staand 
2. zittend 
3. test niet gedaan 
4. anders 
 
Nu volgt er een loopoefening (in wave B: nu volgen er enkele loopoefeningen).  
Interviewer: deze vraag zo mogelijk zelf invullen, anders vragen: 
 
- WALK01 
Hebt u pas een ongeluk of een (in waves 3B, MB, I, J, K:  medische of) chirurgische 
ingreep gehad, of iets anders met uw gezondheid, waardoor u niet van een stoel zou 
kunnen opstaan of niet zou kunnen lopen?  
1. geen belemmering  WALK03 
2. zit in rolstoel  
3. recente (in waves 3B, MB, I, J, K:  medische of) chirurgische ingreep 
4. ongeval  
5. anders  
 
Bespreek met de respondent of deze de oefening zal proberen of niet. Als u 
respondent al zonder hulp heeft zien lopen, kies dan antwoordalternatief 1.  
Als u respondent nog niet hebt zien lopen, vraag:  
 
- WALK02 
Kunt u alleen lopen, zonder op iemand te steunen? U mag een stok of looprek 
gebruiken. Als stok of looprek nodig is, maar niet beschikbaar, vul dan 3 in en stop 
met dit onderdeel.  
1. Heb de respondent al zien lopen  
2. Kan alleen lopen (eventueel met hulpmiddel)  
3. Kan alleen lopen met hulpmiddel maar hulpmiddel is niet aanwezig.  
4. Kan niet alleen lopen (ook niet met hulpmiddel)  
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Soms zal respondent  zo wankel op de benen staan dat het u onveilig lijkt. U moet in 
elk geval dicht bij respondent blijven om deze te kunnen ondersteunen mocht deze 
struikelen of het evenwicht verliezen. Als de oefening onverantwoord lijkt, 
bijvoorbeeld als iemand normaal in een rolstoel zit en toch deze oefening wil doen, 
kan u van uitvoering afzien. De algemene regel is echter, dat respondent (e) zo veel 
mogelijk aangemoedigd moet worden om iedere oefening te doen.  
Als respondent (e) te wankel staat om de oefening te doen, hoewel hij/zij het 
probeert, vul dan 3. afgebroken in bij de volgende vraag. Vul ook 3. afgebroken in als 
u besluit om veiligheidsredenen van de oefening af te zien.  
 
- WALK03 
Nu ga ik de tijd opnemen (in waves B, C, D, E, 2B, F, G, 3B: en uw stappen tellen) 
terwijl u langs het meetlint loopt. Ik ga u vragen om heen en weer te lopen. Als ik ja 
zeg, begint u zo snel mogelijk te lopen (in waves I, J, K en MB: , maar niet rennen). 
Aan het einde van het meetlint draait u zich om en loopt u zo snel mogelijk terug.  
Laat respondent zich opstellen bij het begin van het meetlint (in MB: touw).  
Klaar? Ja: 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B: 
Druk op de stopwatch als de eerste voet van respondent(e) voorbij de startlijn komt.  
De oefening is voltooid als de voet van respondent (e) achter de finishlijn op de 
grond komt. Tel het totaal aantal, met beide voeten genomen stappen.  
Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.  
In wave I, J, K: 
Druk op de stopwatch als de eerste voet van respondent(e) voorbij de startlijn komt.  
De oefening is voltooid als de eerste voet achter de finishlijn op de grond komt. 
Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.  
In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K: 
NB: loop alleen mee als u van tevoren twijfelt of de respondent alleen kan lopen. 
 
In alle waves: 
Als respondent de oefening heeft kunnen doen zonder uw hulp, vul dan ja in bij de 
volgende vraag. Als het niet zonder hulp ging, vraag alsnog of de respondent het met 
een stok of een looprek wel zou kunnen.  
 
Kon respondent alleen lopen, zonder op iemand te steunen? Een stok of looprek 
mocht gebruikt worden.  
1. nee 
2. ja  
3. afgebroken  
 
- WALK04A (in waves H, 3B, MB, I, J, K): 
Benodigd aantal seconden heenweg: 
________ seconden  (200 = meting mislukt) 
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- WALK04 
Benodigd aantal seconden (totaal): 
________ seconden  (400 = meting mislukt) 
 
- WALK05 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G)  
Benodigd aantal stappen?  
________ stappen  
 
- WALK06 (in wave C)  
Hulpmiddelen bij het lopen 

1. looprek 
2. stok  
3. anders.  Welk ander hulpmiddel? ……………. 
4. geen 
 
- WALK06 (in wave D): 
Hulpmiddelen bij het lopen 

1. looprek 
2. stok  
3. rollator   
4. anders.  Welk ander hulpmiddel? ……………. 
5. geen 
  
- WALK06 (in waves E, 2B, F, G, H, 3B, MB, I, J, K): 
Hulpmiddelen bij het lopen 

1. looprek 
2. stok  
3. rollator 
4. leunt op objecten/interviewer   
5. anders. Welk ander hulpmiddel? ……………. 
6. geen 
 
- WALK07 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, I, J, K): 
Had u pijn tijdens het lopen? 
1. nee  
2. ja  
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- WALK07 (in waves 3B, MB): 
Interviewer: bied kaart  aan. 
Kunt u het gezicht kiezen dat het beste beschrijft hoeveel pijn u had bij het lopen? 
Elk gezicht staat voor een persoon die geen pijn, enige pijn of veel pijn heeft. 
(Schaal van 0-10; weet niet=11) 
0. Gezicht 0 doet helemaal geen pijn. 
2. Gezicht 2 doet een klein beetje pijn. 
4. Gezicht 4 doet een klein beetje meer pijn. 
6. Gezicht 6 doet nog meer pijn. 
8. Gezicht 8 doet heel veel pijn. 
10. Gezicht 10 doet zo veel pijn als je je kan voorstellen, al hoef je niet te huilen om 

deze ergste pijn te hebben. 
 

WALK08 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H): 
Interviewer observatie: Soort vloer waarop werd gelopen.  
1. zeil, linoleum, tegels, parket  
2. laagpolig tapijt  
3. hoogpolig tapijt  
4. oefening niet uitgevoerd/afgebroken  
 
- WALK09-WALK182, 
Interviewer observatie: Beoordeling van lopen respondent; meerdere antwoorden 
mogelijk.  
(walk09)  1. geen bijzonderheden  
(walk10) 2. komt moeilijk op gang 
(walk11) 3. loopt wankelend  
(walk12) 3. hinkt  
(walk13) 4. heeft stijve benen  
(walk14) 5. schuifelt 
(walk15) 6. sleept met een been  
(walk16) 7. wankelde bij het omkeren 
(walk17) 8. loopt onregelmatig 
Alleen in waves H, 3B, MB, I, J, K: (walk17a) 9. neemt kleine stappen 
(walk18) 10. Anders _____________ 
 
  

                                                 
2 In MB kwam deze vraag vóór de pijnvragen 
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- WALK19 
Indien oefening afgebroken of niet gedaan, Reden:  
0. oefening niet afgebroken 
1. niet genoeg ruimte of niet genoeg tijd  
2. respondent weigerde of werkte niet mee  
3. oefening niet veilig voor respondent volgens interviewer  
4. respondent niet in staat (lichamelijk)  
5. respondent niet in staat instructie te begrijpen  
6. anders  
 
Om welke andere redenen werd de oefening afgebroken?  
______________ 
 
Benodigd: een (keuken)stoel. Als de respondent in een rolstoel zit, laat de oefening 
dan vanuit de rolstoel doen. Bij deze oefening mogen geen hulpmiddelen als stok of 
looprek worden gebruikt. Het gaat erom dat de oefening wordt uitgevoerd zonder de 
armen te gebruiken. Sta naast de respondent om steun te bieden zodra deze het 
evenwicht verliest.  
 
- CHAIR1 
Interviewer observatie: respondent zit in rolstoel.  
1. nee  
2. ja 
 
Indien CHAIR1=ja:  
- CHAIR2 
Kunt u zonder hulp uit uw rolstoel opstaan?  
1. nee  Tandem-vragen 
2. ja 
 
Indien CHAIR2=nee sla dan alle CHAIR-vragen over. 
- CHAIR3 
De respondent moet nu de knieën ongeveer 100 graden gebogen hebben, en 
zijn/haar billen moeten zich halverwege de stoel bevinden. Als respondent (e) zonder 
armen niet vooruit komt, zeg dan:  
‘’Goed, probeer nu eens naar voren te schuiven terwijl u uw armen gebruikt. ‘’ 
Geef respondent de instructie om zo ver mogelijk naar achteren op de stoel te zitten, 
met de voeten op de vloer en de armen over elkaar.  
Leg uit: ‘’De volgende oefening meet de kracht in uw benen.’’ 
 
Wilt u eerst uw armen over elkaar doen en op de stoel naar voren schuiven totdat u 
ongeveer halverwege voorop de stoel zit?  
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Als respondent zonder armen niet vooruit komt, zeg dan: “Kunt u wel naar voren 
schuiven terwijl u uw armen gebruikt?"  
1. schuift naar voren zonder armen te gebruiken  
2. schuift naar voren met gebruik van armen  
3. kan niet naar voren schuiven  
4. oefening niet gedaan/afgebroken  
 
- CHAIR4 
Staat u nu op zonder uw armen te gebruiken.  
Als respondent niet op kan staan, zeg:  
Goed, probeer het nu terwijl u uw armen gebruikt.  
1. doet het zonder armen te gebruiken  
2. doet het met gebruik van armen om zich af te zetten  
3. kan het niet  Tandem-vragen 
Alleen in wave MB, I. J, K: 
4. oefening niet gedaan/afgebroken  Tandem-vragen 
  
Indien CHAIR4=1 of CHAIR4=2 
- CHAIR5 
Wilt u nu weer gaan zitten in dezelfde houding als van waaruit u zojuist bent 
opgestaan?  
Dat is halverwege de stoel, met de voeten op de grond en de armen over elkaar. Leg 
uit:  
Houdt u alstublieft uw armen over elkaar. Als ik zeg: Klaar? Ja!, gaat u rechtop staan, 
en gaat u weer zitten, in uw normale tempo, vijf keer achter elkaar zonder tussendoor 
op te houden en zonder uw armen te gebruiken om u af te zetten. 
De interviewer staat naast respondent. Zodra respondent goed zit, zeg: “Klaar? Ja!”  
 
Druk de stopwatch in zodra respondent begint op te staan. Houd op met tijd 
opnemen zodra respondent voor de vijfde maal is opgestaan en helemaal rechtop 
staat, of zodra respondent niet meer verder kan. Als respondent voor het einde met 
de oefening ophoudt en moe lijkt te zijn, vraag dan: Kunt u nog doorgaan? 
1. nee  stop met tijd opnemen  
2. ja  ga door met tijd opnemen   
 
Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig, evenals het aantal malen dat 
respondent is opgestaan indien de oefening voortijdig is afgebroken.  
 
Vijfmaal achter elkaar van rechte stoel zonder leuningen opstaan zonder armen te 
gebruiken.  
1. vijf maal afgerond zonder gebruik van armen.  
2. minder dan 5 maal afgerond zonder gebruik van armen  
3. alleen pogingen zonder gebruik van armen (wel geprobeerd)  
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Indien CHAIR5=2 of CHAIR5=3: 
- CHAIR6 
Aantal malen dat respondent is opgestaan? (6=weet niet) 
______ keer  
 
- CHAIR7 
Benodigde tijd in seconden:  
______ seconden (200=meting mislukt) 
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H: 
- CHAIR8 
Hoogte van de stoel (in cm)?  
_______ centimeter  
 
In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H: 
- CHAIR9 
Observatie: Wankelde de respondent bij het opstaan? 
1. nee  
2. ja 
 
In waves 3B, MB: 
- CHAIR10  
Kunt u het gezicht kiezen dat het beste beschrijft hoeveel pijn u had bij het opstaan 
en gaan zitten in een stoel? 
Elk gezicht staat voor een persoon die geen pijn, enige pijn of veel pijn heeft. 
(Schaal van 0-10) 
0. Gezicht 0 doet helemaal geen pijn. 
2. Gezicht 2 doet een klein beetje pijn. 
4. Gezicht 4 doet een klein beetje meer pijn. 
6. Gezicht 6 doet nog meer pijn. 
8. Gezicht 8 doet heel veel pijn. 
10. Gezicht 10 doet zo veel pijn als je je kan voorstellen, al hoef je niet te huilen om 

deze ergste pijn te hebben. 
 
TANDEM-vragen niet in waves B, 2B  
In waves C, D, E, F, G, H, 3B,  MB, I, J, K: 
- TANDEM1 
We gaan een balans-test doen. Bij deze test plaatst u uw voeten pal achter elkaar. U 
zet uw hiel van de ene voet tegen de tenen van de andere voet. U mag zelf kiezen 
welke voet u voor zet en welke achter. Het is belangrijk dat u uw voeten in deze stand 
houdt. U kunt desnoods balanceren met uw armen, of andere lichaamsbewegingen 
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maken, maar u mag zich nergens aan vast houden. Nogmaals u mag uw voeten niet 
bewegen, net zo lang totdat ik zeg dat u kunt stoppen.  
 
In waves J en K toegevoegd: We voeren de test eerst met uw ogen open uit en 
indien dat goed verloopt ook met de ogen dicht. 
 
Interviewer: laat de respondent zien hoe het moet. Houd uw stopwatch gereed en 
begin de meting zodra de respondent in de juiste houding staat. De test mag maximaal 
10 (in waves H, 3B, I, J: 30) seconden duren. 
 
Toegevoegd in waves I, J, K: Indien de respondent valt voordat de stopwatch in 
ingedrukt, dan optie 3 [respondent stopt binnen 3 seconden] kiezen wanneer het een 
tweede keer ook niet lukt. Let op, 1 seconde in de houding staan, dan is de test 
normaal verlopen. 
Niet in waves I, J, K: 
Verloop van de test: 
1. test normaal verlopen 
2. respondent is niet in staat de test uit te voeren 
3. respondent valt bijna direct 
4. respondent stopt binnen 3 seconden 
5. respondent weigert 
6. fysiek onmogelijk de test uit te voeren. 
   (kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan) 
 
In waves I, J, K: 
Verloop van de test: 
1. test normaal verlopen 
2. respondent is niet in staat de test uit te voeren 
3. respondent valt bijna direct 
4. respondent weigert 
5. fysiek onmogelijk de test uit te voeren. 
   (kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan) 

 
Als TANDEM1=1 (normaal verlopen): 
- TANDEM2 

 Tijdmeting test in seconden (in J, K: test met ogen open): 
______ seconden  
  
Alleen in waves J en K: 
- TANDEM3 
Interviewer: De respondent moet nu eerst weer even 'normaal' gaan staan, en dan 
opnieuw in de tandemstand, waarna hij/zij de ogen sluit. 
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Verloop van de test: 
1. test normaal verlopen (max. 10 sec.) 
2. respondent is niet in staat de test uit te voeren 
3. de respondent stapt meteen uit de houding (minder dan 1 sec) 
4. respondent weigert 
5. fysiek onmogelijk de test uit te voeren. 
   (kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan) 
 
Alleen in waves J en K: 
- TANDEM4 

 Tijdmeting test met ogen dicht in seconden (max. 10 sec.): 
______ seconden 
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