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Algemene gegevens
Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën

Lichaamsregio Overige
Aandoening
(ICD)

Overige

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Overige

LET OP: De NRS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de
uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin
de schaal wordt toegepast. De informatie uitgewerkt in dit toelichtingsformulier is
niet volledig. Het dient enkel als indicatie voor het gebruik van de NRS.


Korte beschrijving  De numeric rating scale is een aspecifieke meetschaal, bestaande uit
11 nummers van 0-10, daarbij betekent 0 geen enkele pijn en 10 is de meest voorspelbare
pijn. Aan de linker kant staat de minimumscore, aan de rechter kant staat de
maximumscore. De patiënt dient het getal te omcirkelen het best de ernst van zijn/haar pijn
weergeeft die de patiënt de afgelopen week gehad heeft. Doordat alleen een geheel punt kan
worden toegekend aan de sensatie is de NRS minder gevoelig om kleine veranderingen aan
te tonen dan de VAS.1-3



Doelgroep  bij diverse soorten patiëntengroepen toepasbaar2



Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Onbekend, echter veel data beschikbaar rond 19502
 Nederlandse versie  Geen geautoriseerde versie beschikbaar
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Doel van het meetinstrument



Inventariserend
Evaluatief / effectief
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Soort / vorm van het meetinstrument





Meetschaal
Opbouw  1 vraag wordt gescoord op een getal tussen 0-10
Invulinstructie  afhankelijk van de versie; in ieder geval dient de patiënt het getal te
omcirkelen dat het best de ernst van zijn/haar pijn weergeeft die de patiënt de afgelopen
week gehad heeft.
Meetniveau  per item: wijze van score (0-10); meetniveau ordinaal
De score varieert van 0, helemaal geen sensatie (bijv. pijn), tot 10, Ernstigste sensatie die u
zich kunt voorstellen.
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Verkrijgbaarheid
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Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl
Geschatte kosten  gratis te downloaden
Copyright  ja, Mosby Inc. 4

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

-
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Hjermstad MJ, et al. Studies comparing Numerical Rating Scales, Verbal Rating Scales, and
Visual Analogue Scales for assessment of pain intensity in adults: a systematic literature
review. 20112
Williamson A. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. 20055

Hanteerbaarheid / feasibility






Taal  orgineel Engels, vertaling Nederlands
Benodigdheden  meetschaal en pen
Randvoorwaarden  geen
Benodigde tijd  ongeveer 1 minuut (1 item)
Gebruikershandleiding  nee
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Normgegevens


Klinisch relevant verschil:
Bij gebruik van de N(P)RS mag de patiënt uitsluitend hele nummers invullen, waardoor
een verschil van ten minste 2 punten vereist is om een verbetering of verslechtering te
kunnen vaststellen. Dit onderzoek is verricht bij 183 patiënten met aspecifieke
nekklachten.6



Interpretatie voor de NRS (pijn):
0 geeft geen pijn en 10 geeft de ergst voorstelbare pijn weer.
Afkapwaardes van de NRS bij kankerpatiënten staat uitgewerkt in de review van
Oldenmenger et al.7
Afkapwaardes van de NRS bij dwarslaesiepatiënten staat uitgewerkt in de artikelen van
Forchheimer et al 8 en Hanley et al. 9
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Overige gegevens
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Naast de schriftelijke versie van de NRS wordt ook frequent gebruik gemaakt van de
mondelinge versie. Deze mondelinge afname is ook telefonisch mogelijk.10
De NRS is niet zo geschikt voor kinderen onder de vijf jaar en voor ouderen, omdat
hiervoor meer concentratie, coördinatie en begrip voor getallen gevraagd wordt. 11
De Verbal Rating Scale (VRS) bestaat uit zorgvuldig gekozen bewoordingen met
betrekking tot de intensiteit van pijn, die oplopend gerangschikt zijn in volgorde van
intensiteit. De patiënt wordt gevraagd de bewoording te kiezen die het beste zijn pijn
beschrijft. Er zijn meerdere varianten beschikbaar, variërend van vier tot zes
woordenschalen:VRS-4: geen, licht, matig, ernstig, VRS-5: geen, licht, matig,
ernstig, ondraaglijk, VRS-6: geen, heel licht, licht, nogal, ernstig, heel ernstig. 10
Naast NRS bestaande uit 11 punten (NRS-11), die het meest wordt toegepast, is er
ook de NRS-6, de NRS-7, de NRS-10, de NRS-20, de NRS-21 en de NRS-101.2
Chronische pijnpatiënten geven de voorkeur aan de NRS t.o.v. andere
meetmogelijkheden voor pijn intensiteit, zoals de VAS,omdat deze begrijpelijker is
en makkelijker toe te passen. 11
De sensatie die op de NPRS gemeten wordt, is ééndimensionaal. In de NPRS wordt
bijv. alleen pijnintensiteit gemeten. Echter bestaat pijn uit meerdere dimensies, die
dan niet achterhaald worden. 11
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