Handleiding gebruik Limesurvey bedrijfsartsen & arboverpleegkundigen
Downloaden van de resultaten
1. Log in op Limesurvey
2. Klik op “List Surveys”

3. U ziet een lijst met de beschikbare vragenlijsten. Meestal is dit maar één vragenlijst (in dit
voorbeeld staan meerdere vragenlijsten).

> Groen pijltje (
) betekent: de vragenlijst is actief en werknemers kunnen
reageren.
> Oranje vierkantje ( ) of een oranje pauze symbool (
) betekent: de vragenlijst
is niet actief en er kunnen geen responsen worden verzameld.
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4. Klik op de actieve vragenlijst. Het volgende beeld verschijnt:

5. Om de resultaten van de vragenlijst te downloaden, klik in het linkermenu helemaal
onderaan op Responses.
Dan verschijnt:



ID: respondent, geordend van de eerste tot de laatste werknemer die de vragenlijst heeft
ingevuld. Elke rij is dus een individuele werknemer.
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Token/Toegangscode: dit is de token die u heeft verdeeld onder de werknemers. U kunt met
deze code de werknemer vaststellen. U heeft hiervoor als enige de sleutel. U kunt zoeken
naar de juiste token om de werknemer te vinden.

6. Klik bij de gewenste respondent het groene vinkje aan en kies in Geselecteerde respons(en) voor
“Exporteer gegevens”.

7. Kies voor PDF en klik vervolgens rechtsboven op Exporteer gegevens. Het PDF-bestand met de
resultaten wordt geopend.
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Uitleg resultaten in het PDF-bestand versie 1
In het PDF-bestand staan de antwoorden van de werknemer per vragenlijst/onderdeel:
Welkom
Algemene vragen
Werkfunctioneren

Werkfunctioneren deel 2:
Mentale gezondheid
Uitleg scores:

Work Functioning Screener – Healthcare (WFS-H)
Som score vermeld op laatste regel: Bij een score ≥ 5,5 ontvangen
werknemers de uitgebreide NWFQ.
Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)
Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL)
Resultaten uitgelegd aan de werknemer, echter dit is erg
onoverzichtelijk voor u als hulpverlener. Negeer deze tekst dus!

In de laatste regels van elke vragenlijst staan de resultaten over het werkfunctioneren en de
mentale gezondheid van de werknemer.


Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) en de Vierdimensionele Klachten
lijst (4-DKL) wordt de score uitgedrukt in een groene, oranje en rode code.
Groen betekent dat de werknemer weinig tot geen last heeft van dit onderdeel. Op
basis van de antwoorden lijkt er geen reden te zijn om iets te veranderen.
Oranje betekent dat de werknemer lichte klachten ervaart. Dit onderdeel is mogelijk
een aandachtspunt.
Rood betekent dat de werknemer in hogere mate klachten ervaart op dit onderdeel. Dit
onderdeel is vermoedelijk een aandachtspunt.

U ziet telkens per subschaal (in de witte regels) de somscore, de kleurcode en een samenvatting.
Hieronder het voorbeeld van de subschaal Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene
fouten: somscore 24,24 wat de kleurcode Oranje geeft.

Als u meer zicht wil op de antwoorden behorende bij de subschaal, moet u zelf de vragen langs.
In Bijlage A staat aangegeven uit welke vragen/items elke subschaal bestaat. Ook staat in Bijlage
A welke somscore hoort bij welke kleur.
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Uitleg resultaten in het PDF-bestand Versie 2
In het PDF-bestand staan de antwoorden van de werknemer per vragenlijst/onderdeel:
Welkom
Algemene vragen
Werkfunctioneren

Werkfunctioneren deel 2:
Mentale gezondheid
Mentale gezondheid deel 2:
Uitleg scores:

Work Functioning Screener – Healthcare (WFS-H)
Som score vermeld op laatste regel: Bij een score ≥ 5,5 ontvangen
werknemers de uitgebreide NWFQ.
Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)
Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL), subschaal Distress
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
Resultaten uitgelegd aan de werknemer, echter dit is erg
onoverzichtelijk voor u als hulpverlener. Negeer deze tekst dus!

In de laatste regels van elke vragenlijst staan de resultaten over het werkfunctioneren en de
mentale gezondheid van de werknemer.


Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) en de Vierdimensionele Klachten
lijst (4-DKL) wordt de score uitgedrukt in een groene, oranje en rode code.
Groen betekent dat de werknemer weinig tot geen last heeft van dit onderdeel. Op
basis van de antwoorden lijkt er geen reden te zijn om iets te veranderen.
Oranje betekent dat de werknemer lichte klachten ervaart. Dit onderdeel is mogelijk
een aandachtspunt.
Rood betekent dat de werknemer in hogere mate klachten ervaart op dit onderdeel. Dit
onderdeel is vermoedelijk een aandachtspunt.

U ziet telkens per subschaal (in de witte regels) de somscore, de kleurcode en een samenvatting.
Hieronder het voorbeeld van de subschaal Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene
fouten: somscore 24,24 wat de kleurcode Oranje geeft.



De Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) werkt niet met kleuren. Nu geldt:
Lage score: 0-8
Verhoogde score: 9-42

Als u meer zicht wil op de antwoorden behorende bij de subschaal, moet u zelf de vragen langs.
In Bijlage A staat aangegeven uit welke vragen/items elke subschaal bestaat. Ook staat in Bijlage
A welke somscore hoort bij welke kleur.
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Waarom zijn sommige vragen onbeantwoord?
Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) wordt rekening gehouden met het beroep
van de werknemer. Bij sommige beroepsgroepen worden enkele vragen/subschalen achterwege
gehouden. Zo krijgt een medewerker in de zorg zonder patiëntencontact geen vragen over de
houding naar patiënten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 beroepsgroepen:
1. Verpleegkundige, operatiemedewerker, arts of verzorgende
2. Medewerker in de zorg met patiëntencontact, maar geen arts of verpleegkundige is.
Bijvoorbeeld paramedicus, baliemedewerker, voedingsassistente (subschaal 2 niet)
3. Medewerker in de zorg zonder patiëntencontact (subschalen 2 en 5 niet)

Tips om de scores op een andere manier te bekijken:
- Indien de scores vanwege onvoorziene redenen toch niet goed staan genoteerd in het PDF-bestand,
kunnen de antwoorden altijd nog bekeken worden bij Responses met de schuifbalk:
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BIJLAGE A

Instructies voor berekenen van de somscores en presentatie van de afkappunten

Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)
Subschaal
1
2
3
4
5
6

Cognitieve aspecten van taak
uitvoering en algemene
fouten
Veroorzaken van incidenten
in het werk*
Vermijdingsgedrag
Conflicten en irritatie met
collega’s
Verminderde omgang met
patiënten en hun familie%
Gebrek aan energie en
motivatie
Totaal score

Items
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16
14, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43
33, 34, 35, 44, 45, 46, 47
10, 11, 12, 13, 22, 23, 24,
25
17, 18, 19, 20, 21
1 - 47

Groen

Afkappunten
Oranje
Rood

0-21

22-25

25-100

0-12

13-14

15-100

0-9

10-12

13-100

0-17

18-28

29-100

0-14

15-18

19-100

0-26

27-31

32-100

0-19

20-21

22-100

Technische details
− Itemscores beginnen met 0 in de meest linkse antwoord categorie, voor elke categorie verder naar rechts wordt 1 punt
opgeteld (bv. oneens = 0; beetje oneens = 1; niet eens/niet oneens = 2; beetje eens = 3; eens = 4).
− Berekening van de gestandaardiseerde somscores gaat volgens het principe: (som van de itemscores x 100) / (# items x
maximale itemscore).
− De range van de gestandaardiseerde somscores is 0-100 voor elke subschaal.
*
Subschaal 2), Veroorzaken van incidenten in het werk, is alleen geschikt voor verpleegkundigen en operatiemedewerkers,
niet voor paramedici.
% Subschaal 5) Verminderde omgang met patiënten en familie, is niet geschikt voor medewerker in de zorg zonder
patiëntencontact.

Vierdimensionele Klachten lijst (4-DKL)
Subschaal

Items
Groen

1

Distress

2

Depressie

3

Angst

4

Somatisatie

17, 19, 20, 22, 25, 26, 29,
31, 32, 36, 37, 38, 39, 41,
47, 48
28, 30, 33, 34, 35, 46
18, 21, 23, 24, 27, 40, 42,
43, 44, 45, 49, 50
1 t/m 16

Afkappunten
Oranje
Rood

0-10

11-20

21-32

0-4

5-6

7-12

0-8

8-12

12-24

0-10

11-20

21-32

Technische details
− Itemscores lopen van 0 tot 2 punten (nee = 0; soms = 1; regelmatig of vaker = 2).

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
Subschaal

Items

1

Angstige gevoelens

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2

Depressieve gevoelens

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Afkappunten
Laag
Verhoogd
0-8

9-42

0-8

9-42
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