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Naam instrument: Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL) 

Type instrument (vb. vragenlijst, interview, etc.) 

• Vragenlijst met 40 vragen op een 5-puntenschaal. 

• De vragen zijn in ik-vorm. De cliënt vult het instrument in (papieren vragenlijst) waarna de 

antwoorden besproken worden. 

Beschikbare talen 

Nederlands, Frans. 

Korte inhoud 

De NEL onderzoekt in hoeverre een organisatie empowerend werkt. Daarnaast meet de NEL ook 

onrechtstreeks het herstel van een cliënt. 

Doelgroep 

Volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Afnamesetting 

Zeer flexibel inzetbaar. 

Meetdomeinen 

De NEL heeft 40 items, verdeeld over 6 domeinen: 

• Professsionele hulp. 

• Sociale steun. 

• Eigen wijsheid. 

• Erbij horen. 

• Zelfmanagement. 

• Betrokken leefgemeenschap/samenleving. 

De cliënt scoort in totaal op 40 vragen. De patiënt scoort op een 5-puntenschaal (1=sterk mee oneens -  

5=sterk mee eens; sommige vragen ook optie NVT). De cliënt moet het antwoord aanduiden wat op dat 

moment van toepassing is (de eerste reactie is meestal de beste).  

Ervaring vereist? 

Eenvoudig te gebruiken. 

Afnameduur 

10 - 30 minuten. 

Afnamefrequentie 

Kan zelf worden gekozen. 

Type uitkomsten (vb. Kwantitatief, kwalitatief) 

• Kwantitatief: score van 40 vragen op een 5-puntenschaal. 

• Kwalitatief: er volgt een gesprek met de hulpverlener om de resultaten te bespreken. 

Psychometrische eigenschappen 

De NEL kent een goede betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha = 0,93). Met het herhaaldelijk afnemen van de 

NEL kan in kaart worden gebracht in welke mate de mensen die de lijst invullen, groeien in hun kracht. De 

NEL is minder sterk om het hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het 'empowerend' werkt (minder 

overtuigende discriminerende validiteit). Op schaalniveau levert ‘erbij horen’ een significant verschil tussen 

de respondenten uit de rehabilitatie praktijken en die uit de cliëntgestuurde projecten in vergelijking met de 

respondenten uit de reguliere GGZ.  

(Bron: 

http://psy107.be/SiteFiles/Toelichting%20geselecteerde%20meetinstrumenten%20%27naar%20een%20bete

re%20GGZ%27%20(26juni2012)%20NL_lay-out%20nieuw.pdf) 

Instrument gebruikt het perspectief van de cliënt? 

Is er een rol voor de ervaringsdeskundige bij gebruik van dit instrument? 

Ja, het is neutraler om de vragenlijst met of in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in te vullen dan 

met een hulpverlener. 

Hoe ga je in gesprek over het instrument/met de resultaten van het instrument? 
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Hoe bepaalt de cliënt ism de hulpverlener zijn hersteldoelen? 

Voordelen en nadelen instrument 

Voordelen:  

• Eenvoudig in gebruik. 

Nadelen:  

• Geen normen waarmee je kan vergelijken. 

• Moeilijk in taalgebruik. 

• Term ‘psychische handicap’ is geen ‘herstelgerichte’ term.  

• Geen handleiding. 

Documentatie:  

Er bestaat geen handleiding voor NEL. 

Empowerment according to Persons with Severe Mental Illness: Development of the Netherlands 

Empowerment List and Its Psychometric Properties door Boevink W et al. In Open Journal of Psychiatry, 2017, 

7, 18-30. 

(https://pdfs.semanticscholar.org/9465/2747dd87b65505678a04204fe41ae05bdee9.pdf?_ga=2.196161583.2

093045672.1561114074-245128974.1561114074) 

Website(s):  

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/f3504add-65cb-4ab4-8c18-3e2d5bd6e0e9.pdf 

Uitgebreide onderzoeksinformatie: 

https://www.lister.nl/wp-content/uploads/2017/04/T030-HEE_DEF-HR_mrt-2017_LR.pdfc 

Opleiding nodig om het instrument te gebruiken 

Geen opleiding en geen handleiding beschikbaar. 

Prijs en licentie informatie 

Gratis. 

Good practices 

Ons zijn geen good practices bekend. 
 

 


