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Algemene gegevens

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Onderste Extremiteit
Aandoening
(ICD)

Zenuwstelsel en zintuigen
Circulatie en ademhalingsstelsel

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Bewegingssysteem
Mobiliteit
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Korte beschrijving  De 6 minuten looptest wordt gebruikt om het
gangpatroon, de loopsnelheid en het uithoudingsvermogen van patiënten te
beoordelen. Gemeten wordt de maximale afstand die de patiënt binnen 6
minuten comfortabel kan afleggen. De patiënt mag tijdens de test gebruik
maken van een loophulpmiddel en/of orthese. 1-3



Doelgroep  respiratoire 1,4, neurologische 2, of cardiovasculaire
aandoeningen 5, totale heup en knie 6, geriatrische patiënten 7, fibromyalgie8



Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Butland et al. (1989)1
 Nederlandse versie  de Jong K et al.9

Doel van het meetinstrument





Diagnostisch
Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend
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Soort / vorm van het meetinstrument
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Verkrijgbaarheid
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Fysieke performance test
Opbouw  1 onderdeel: de patiënt gaat gedurende 6 minuten zo comfortabel
mogelijk lopen; de therapeut meet de afgelegde loopafstand
Invulinstructie  patiënt wordt mondeling geïnstrueerd door de therapeut
Meetniveau  wijze van score: (aantal afgelegde meters); meetniveau ratio

Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl
Geschatte kosten  gratis te downloaden
Copyright  ja

Methodologische kwaliteit
Informatie over de methodologische kwaliteit is terug te vinden in de volgende
review(s):
-

-

-

-
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Furlan JC, Noonan V, Singh A, Fehlings MG. Assessment of disability in
patients with acute traumatic spinal cord injury: a systematic review of the
literature. 2011 10
Tyson S, Connell L. The psychometric properties and clinical utility of
measures of walking and mobility in neurological conditions: a systematic
review. 2009 11
Bellet RN, Adams L, Morris NR. The 6-minute walk test in outpatient cardiac
rehabilitation: validity, reliability and responsiveness--a systematic review.
2012 12
Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A qualitative systematic
overview of the measurement properties of functional walk tests used in the
cardiorespiratory domain. 2001 13
Lam T, Noonan VK Eng JJ. A systematic review of functional ambulation
outcome measures in spinal cord injury. 2008 14

Hanteerbaarheid / feasibility







Taal  originele versie Engels, vertaling in Nederlands
Benodigdheden  invulformulier, meetlint, stopwatch
Randvoorwaarden  de test wordt op effen terrein afgenomen, bijvoorbeeld
op een gang waar de patiënt voldoende ruimte
(minimaal 20 meter?) heeft om te lopen en draaien en
waar de gelopen afstand makkelijk gemeten kan
worden. Als geen ruimte ter beschikking staat kan de
test evt. ook buiten uitgevoerd worden.
Benodigde tijd  ca 10 min (uitleg: 2 min, test: 6 min, afronding: 2 min)
Gebruikershandleiding  ja, beperkt via www.meetinstrumentenzorg.nl
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Normgegevens


Normwaarden  gezond
Formule 1:
Er zijn normwaarden voor de 6-minuten wandeltest voor gezonde
volwassenen tussen 50 en 85 jaar.
De formule om de normwaarden te berekenen is:
Afstand = 218 + (5,14 × lengte [cm] – 5,32 × leeftijd) – (1,80 × gewicht) +
51,31 × geslacht [1 = man, 0 = vrouw]
Randvoorwaarden voor het toepassen van deze formule: de lengte van het
parcours was 50m 15
Formule 2:
Er zijn normwaarden voor de 6-minuten wandeltest voor gezonde
volwassenen tussen 40 en 90 jaar.
Voorspelde afstand (vrouw) = 1266 − (7.80*age) − (5.92*BMI)
Voorspelde afstand (man) = 1064 − (5.28*age) − (6.55*BMI)
Randvoorwaarden voor het toepassen van deze formule: de 6MWT wordt
afgenomen op een afstand van 10m (dus 20m voor een rondje heen en terug)
Uitbreiding van de formule met hartslagmeting:
(niet toepasbaar bij gebruik van beta blocker):
Voorspelde afstand (vrouw) = 1073 − (6.03*age) − (5.79*BMI) +
(1.86*HRchange)
Voorspelde afstand (man) = 878 − (3.60*age) − (6.42*BMI) +
(1.95*HRchange) 16
Met behulp van deze normwaarden kan de uitslag van de 6-minuten
wandeltest worden geïnterpreteerd door het resultaat van de cliënt uit te
drukken als percentage van het voorspelde aan de hand van leeftijd, geslacht,
lengte en gewicht. Een score onder de 82% van wat werd voorspeld wordt
gezien als afwijkend. 17



Normwaarden  respiratoire aandoening
Populatie: patiënten (n=10, gem leeftijd 61 jaar) met chronisch obstructief
longlijden, gemiddeld gelopen afstand tijdens de 6-minWT: 413m +/- 107 m1
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Overige gegevens
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