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1.1

Concept

Manchester Short Assessment of quality of life, kortweg MANSA is een kort instrument dat de kwaliteit van
leven meet, met een focus op tevredenheid met het eigen leven en binnen domeinen van het leven. De
vragenlijst bestaat uit twaalf gesloten vragen waarbij de tevredenheid wordt vastgesteld over
leefomstandigheden. Bij de MANSA zestien zijn vier extra items over veiligheid en vriendschap toegevoegd.

1.2

Mindmap

1.3

Purpose

De vragenlijst richt zich op de huidige situatie en is een zelfbeoordelingsschaal voor kwaliteit van leven.

1.4

Patient Population

De MANSA kan bij alle volwassen ggz-patiënten worden gebruikt.

1.5

Evidence Base

ZonMw en ZIN vatten dit als volgt samen: De MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life) is een
vragenlijst ontwikkeld door Priebe et al (1999) en bestaat uit 16 items waarbij de cliënt de subjectieve
tevredenheid over 12 levensgebieden kan aangeven. De MANSA is gebaseerd op de veel uitgebreidere
Lancaster Quality of Life Scale (Van Nieuwenhuizen et al, 1998). Van Nieuwenhuizen (2000) heeft de MANSA
toepasbaar gemaakt voor Nederlandse cliënten.
De MANSA kan worden ingezet om kwaliteit van leven in beeld te brengen en is onderdeel van het ROMinstrumentarium voor de cliënten die gebruikmaken van de langdurige ggz (volwassenen EPA en Verslaving
care).
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1.6

Information Model
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«rootconcept»
Definitie

Mansa
Rootconcept van de bouwsteen Mansa. Dit rootconcept bevat alle
gegevenselementen van de bouwsteen Mansa.

Datatype
DCM::ConceptId
NL-CM:MANSAR01
DCM::DefinitionCode NLGGZ: MANSAR01
Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

1. Kunt u vertellen hoe u op dit moment uw leven als geheel ervaart?
Dit dataelement specificeert het concept ervaren van het leven.
CD
NL-CM:MANSAQ1
NLGGZ:MANSAQ1
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
Container baan
Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept baan.

Definitie
Datatype
Opties
«data»
Definitie

2.a. Hoe tevreden bent u met uw betaalde baan?
Dit dataelement specificeert het concept baan. Als u een betaalde baan
heeft (of op een sociale werkplaats werkt, of onderwijs/opleiding volgt als
voornaamste daginvulling): Hoe tevreden bent u met uw betaalde baan?
Datatype
CD
DCM::ConceptId
NL-CM:MANSAQ2a
DCM::DefinitionCode NLGGZ:MANSAQ2a
DCM::ValueSet
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter
Opties
«data»

2.b. Hoe tevreden bent u met het feit dat u geen betaalde baan heeft of
gepensioneerd bent?
Definitie
Als u geen betaalde baan heeft of gepensioneerd bent: Hoe tevreden bent u
met het feit dat u geen betaalde baan heeft of gepensioneerd bent?
Datatype
CD
DCM::ConceptID
NL-CM:MANSAQ2b
DCM::DefinitionCode NLGGZ:MANSAQ2a
DCM::ValueSet
Kan niet slechter kan niet
OID:2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter
Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptID
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

3.Hoe tevreden bent u met hoe goed u bij kas zit?
Dit dataelement specificeert het concept voldoende geld hebben.
CD
NL-CM:MANSAQ3
NLGGZ: MANSAQ3
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties

«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode

4. Heeft u iemand die u een goede vriend of vriendin zou noemen?
Dit dataelement specificeert het concept vriend of vriendin.
BL
NL-CM:MANSAQ4
NLGGZ: MANSAQ4
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Opties
«data»
Definitie

5. Heeft u de afgelopen week een vriend of vriendin ontmoet?
Dit dataelement specificeert het concept vriend of vriendin. Heeft u de
afgelopen week een vriend of vriendin ontmoet (op bezoek
geweest bij een vriend of vriendin, bezocht door een vriend of vriendin,
vriend of vriendin ontmoet buitenshuis of buiten het werk)?
Datatype
BL
DCM::ConceptId
NL-CM:MANSAQ5
DCM::DefinitionCode NLGGZ:MANSAQ5
Opties
«data»

6. Hoe tevreden bent u met het aantal en de kwaliteit van uw
vriendschappen?
Definitie
Dit dataelement specificeert het concept vriendschappen.
Datatype
CD
DCM::ConceptId
NL-CM:MANSAQ6
DCM::DefinitionCode NLGGZ: MANSAQ6
DCM::ValueSet
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter
Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

7. Hoe tevreden bent u met de dingen die u in uw vrije tijd doet?
Dit dataelement specificeert het concept vrije tijd.
CD
NL-CM:MANSAQ7
NLGGZ:MANSAQ7
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

8. Hoe tevreden bent u met de woonomstandigheden?
Dit dataelement specificeert het concept woonomstandigheden.
CD
NL-CM:MANSAQ8
NLGGZ: MANSAQ8
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
Opties

9. Bent u het afgelopen jaar beschuldigd van een misdrijf?
Dit dataelement specificeert het concept beschuldiging.
BL
NL-CM:MANSAQ9
GGZNL:MANSAQ9

«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
Opties

10.Bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van lichamelijk geweld?
Dit dataelement specificeert het concept slachtoffer.
BL
NL-CM:MANSAQ10
NLGGZ:NL-CM:MANSAQ10

nl.ggznederlandsede-MANSA-v1.1.docx

Pagina 7

«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

11. Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke veiligheid?
Dit dataelement specificeert het concept veiligheid.
CD
NL-CM:MANSAQ11
NLGGZ:MANSAQ11
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
Container wonen
Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept wonen.

Definitie
Datatype
Opties
«data»
Definitie

12a. Hoe tevreden bent u met de mensen met wie u samenleeft?
Als u met anderen woont: Hoe tevreden bent u met de mensen met wie u
samenleeft?
Datatype
CD
DCM::ConceptId
NL-CM:MANSAQ12a
DCM::DefinitionCode NLGGZ:MANSAQ12a
DCM::ValueSet
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter
Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

12.b. Hoe tevreden bent u met het feit dat u alleen woont?
Als u alleen woont: Hoe tevreden bent u met het feit dat u alleen woont?
CD
NL-CM:MANSAQ12b
NLGGZ:MANSAQ12b
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

13. Hoe tevreden bent u met uw seksuele leven?
Dit dataelement specificeert het concept seksueel leven.
CD
NL-CM:MANSAQ13
NLGGZ:MANSAQ13
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

14. Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw familie?
Dit dataelement specificeert het concept relatie met familie.
CD
NL-CM:MANSAQ14
NLGGZ:MANSAQ14
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

15. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid?
Dit dataelement specificeert het concept lichamelijke gezondheid.
CD
NL-CM:MANSAQ15
NLGGZ:MANSAQ15
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
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«data»
Definitie
Datatype
DCM::ConceptId
DCM::DefinitionCode
DCM::ValueSet

16. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid?
Dit dataelement specificeert het concept psychische gezondheid.
CD
NL-CM: MANSAQ16
NLGGZ:MANSAQ16
Kan niet slechter kan niet
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
beter

Opties
«document»
Kan niet slechter kan niet beter
Definitie
De waardenlijst bij diverse dataelementen met CD
Datatype
DCM::ValueSetId
2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
Opties
Kan niet slechter kan niet beter OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.52
Concept Name
Kan niet slechter

Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID
Description
MANSAKNS1 NLGGZ
2.16.840.1.113883.3.32 Meest slechte
beleving
concept codes 10.14.3.1

Ontevreden

MANSAO2

NLGGZ
concept codes
Meestal ontevreden MANSAMO3 NLGGZ
concept codes
Gemengd (tevreden MANSAGTO4 NLGGZ
en ontevreden)
concept codes
Meestal tevreden
Tevreden
Kan niet beter

MANSAMT5

2.16.840.1.113883.3.32 Ontevreden
10.14.3.1
2.16.840.1.113883.3.32 Meestal ontevreden
10.14.3.1

2.16.840.1.113883.3.32 Gemengd, van
10.14.3.1
allebei een beetje:
tevreden en
ontevreden
2.16.840.1.113883.3.32 Meestal tevreden
codes 10.14.3.1
2.16.840.1.113883.3.32 Tevreden
codes 10.14.3.1

NLGGZ
concept
MANSAT6
NLGGZ
concept
MANSAKNB7 NLGGZ
2.16.840.1.113883.3.32 Meest goede
beleving
concept codes 10.14.3.1

1.7

Example Instances

1.8

Instructions

1.9

Interpretation

1.10

Care Process

1.11

Example of the Instrument

1.12

Constraints

1.13

Issues
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1.15

Functional Model

1.16

Traceability to other Standards

1.17

Disclaimer

De Nederlandse ggz in de rol van opdrachtgever en Results 4 Care B.V. als uitvoerder besteden de grootst
mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze zorginformatiebouwsteen (zib).
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Nederlandse ggz en Results 4 Care zijn niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch
voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie
via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie
of diensten door de Nederlandse ggz of Results 4 Care, of door u aan de Nederlandse ggz of Results 4 Care
via een website van de Nederlandse ggz of Results 4 Care of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg.
Tevens aanvaarden de Nederlandse ggz en Results 4 Care geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die
geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de
Nederlandse ggz of Results 4 Care via deze zib. De Nederlandse ggz en Results 4 Care aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze zib waarnaar of waarvan met een hyperlink of
anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde zib-documenten en bestanden
geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de
desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze zib is opgenomen
ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt
indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven
een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

1.18

Terms of Use

De gebruiker mag de zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden
en doorgeven van de zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

1.19

Copyrights

Er zijn geen copyright-issues bekend. De schaal kan in de ggz gewoon worden ingezet.

nl.ggznederlandsede-MANSA-v1.1.docx

Pagina 10

2 Metadata nl.ggznederlandsede-MANSA-v1.1
DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus
DCM::ModelerList
DCM::Name
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Superseeds
DCM::Version

2.1

*
*
*
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*

nl
*
2.16.840.1.113883.3.3210.14.1.13
Final
*
nl.nlggznederlandsede.MANSA
Published for VIPPGGZ

*
1.1

Revision History

20201006 v01 op basis van documentatie en voorbeelden.
V02 n.a.v. goedkeuring door de redactieraad. Er zijn nog enkele finetuningen gedaan, onder andere kort
stukje evidentie en referenties toegevoegd.
Metainformatie, OIDs, naam e.d. nagelopen en correct gemaakt voor MANSA.
V 1.0 februari 2021 goedgekeurd door de regiegroep informatiebeleid van de Nederlandse ggz en
gepubliceerd op www.vippggz.nl.
V 1.1 correcties communicatie (tekstueel) en inhoud (datatypen en definities gecorrigeerd) verwerkt.
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