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VOORIryOORD

Deze studie is een veÍkoÍte en enipzins bewerkte uitgave van een scriptie gemaakt door Gerda

Konijn in het kader van haar studie hmfdrichting Gezonöeidkunde met htÍekking tot bewegen

aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Begelei-

ders warcn Dr. H.M. Toussaint (VU) en V.H. Hildebrandt, afdeling Houdings- en Bewegingsonder-

zoek van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (MPG-TNO).

Aanleiding voor deze studie was de behoefte binnen de afdeling Houdings- en Bewegingsonderzoek

van het NIPG-TNO om inzicht te verkrijgen in betrouwbarc en valide meetinstrumenten om het

effect van (para)medische en ergonomische interventies bij patiënten met aandoeningen van het

bewegingsapparaat te kunnen meten ten aarzien van hun mogelijkheden arbeid te (blijven) verrich-

ten. Evaluatie van dergelijk interventies vormt één van de onderzoekslijnen binnen het thema 'Be-

wegen en Gezondheid' van deze afdeling. Uit deze studie blukt dat de 'traditionele' vragenlijsten

op dit terrein vooral afkomstig zijn uit de revalidatie en (nog) weinig aandacht schenken aan arbeid.

Het zal daarom nodig zijn, uitgaande van de bestaande, kwalitatief goede, vragenlijsten op dit ter-

rein nieuwe modules toe te voegen die juist het arbeidsaspect betrouwbaar en valide meten. Recent

op het NIPG-TNO ontwikkelde instnrmenten op het gebied van arbeidshandicap lijken hiervoor een

goed uitgangspunt.
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SAMEI{VATTING

Dit rapport beschrijft een literatuurstudie waarin een inventarisatie is gemaakt van vragenlijsten die

het functioneÍen van personen met een aandoening van het bewegingsapparaat in alledaagse (ADL,

ery'of arbeidssituaties meten.

Gezocht is in een aantal literahrurbestanden op het gebied van de revalidatie, de ergonomie en de

bedrijfsgezondheidszorg. Dit leverde een groot aantal publikaties op. Afbakening tot het tenein van

de revalidatie en tot vragenlijsten geschikt voor toepassing binnen de heterogene populatie "peÍso-

nen met aandoeningen van het bewegingsapparaat", rcsulteerde uiteindelfik in 24 ADL- en 10 ar-

beidsvragenlijsten. Slechts één lijst werd gevonden die op beide gebieden de functie-mogelijkheden

van een individu in beeld brengt.

Alle vragenlijsten zijn nader geanalyseerd, waarbij een beschrijving is gegeven van de doelstelling,

de structuur, de validiteit, de betrouwbaarheid en de standaardisatie. Tevens is elke lijst van com-

mentaar voozien.

De kwaliteitsbeoordeling van de verschillende lijsten is enerzijds gebaseerd op de gegevens die de

auteur/ontwerper van de lijst heeft gepubliceerd over validiteit en betrouwbaarheid. Anderzijds zijn

publikaties van derden over de kwaliteit van de betreffende lijst bestudeerd.

Geconcludeerd wordt dat er weinig arbeidslijsten in de literatuur bekend zijn en dat de kwaliteit

van de beschikbare vragenlijsten veelal onduidelijk is door gebrek aan gegevens dienaangaande.

Aanbevolen wordt meer onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van bestaande vragenlijsten op

het gebied van ADL en arbeid. Tevens lukt het zinvol om aan de huidige ADl-vragenlijsten een

categorie "arbeidsvragen" toe te voegen, gezien het feit dat arbeid in veel gevallen een belangrijk

onderdeel van het dagelijks leven vormt, waarover reeds in een vroeg stadium van het revalidatie-

proces gegevens beschikbaar dienen te zijn om de mogelijkheden tot reihtegratie te optimaliseren.
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1. INLEIDING

Aandoeningen van het bewegingsapparaat komen veel voor, met name ook in de beroepsbevolking.

In 1989 veroorzaakten houdings- en bewegingsklachten ruim 20?o van het ziekÍeverzuim en ruim

30Vo van de WAO-oetreding (zie jaarverslagen 1989 van GAIVGMD). De kosten die hieraan ver-

bonden zijn, zijn enorm. Voor degenen die gerangschikt werden in de diagnosecategorie "aandoe-

ningen van het bewegingsapparaat" werd in 1989 6 miljard gUlden aan ziel(ewet- en WAO-uitke-

ringen betaald @ergsma & Van Ginneken, 1990).

Ook de kosten voor behandeling en revalidatie van personen met aandoeningen van het bewegings-

apparaat zijn enorm. Becijferd is dat in 1988 llVo van de ziekenhuisopnÍrmen (in totaal 1,5 miljoen

opnamen) en 7Vo van de totale kosten van gezondheidszorg (die in totaal ruim 40 miljard bedroe-

gen) onder de noemer aandoeningen van het bewegingsapparaat viel (Koopmanschap, 1991).

Effectieve methoden om deze aandoeningen te voorkomen (door bijvoorbeeld belastende werkom-

standigheden te verbeteren of de belastbaarheid van individuen te verhogen) dan wel te bestrijden

(door herinrichting van werkplekken of adequate behandeling van zieken) staan dan ook sterk in de

belangstelling. Daarbij krijgt het probleem hoe een zo snel mogelijke reihtegratie van pemonen met

aandoeningen van het bewegingsapparaat in het dagelijks leven en in het werk te bewerkstelligen,

steeds meer aandachl

Bij de evaluatie van bovengenoemde vormen van interventies wordt vaak gebruik gemaakt van

vragenlijsten. Deze voÍmen een eenvoudig, makkelijk toepasbaar meetinstrument om een globaal

inzicht te krijgen in het functioneren van personen en veranderingen daarin vast te leggen. Wat

betreft het functioneren, wordt meestal onderscheid gemaakt tussen functioneren in het dagelijks

leven (ADL - Activiteiten in Dagelijkse Leven) en in de werksituatie.

In de literatuur treft men een grote hoeveelheid vragenlijsten aan, die op allerlei terreinen gebruikt

worden ter evaluatie van bepaalde interventies. Om meer inzicht te krijgen in bestaande vragenlijs-

ten die het functioneÍen van personen met aandoeningen van het bewegingsapparaat meten, is een

literatuurstudie uitgevoerd, waaöij de volgende vragen zijn gesteld:

. Welke vragenlijsten zijn er in de literaturr beschreven die het functioneren van personen met

aandoeningen van het bewegingsappardat tijdens het alledaagse leven enlof de arbeidssiruatie

meten?

. Wat is de l<waliteit van deze vragenlijsten?
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, METHODE

Een aantal belangrijke literatuuÍbestanden op het terrcin van de revalidatie, de ergonomie en de

bedrijfsgezondheidvorg, zijn gescreend op publikaties, waarin vragenlijsten op het terrcin van ADL

en arbeid werden beschreven.

Aan de hand van een aantal criteria is elke in de literatuur gevonden vragenlijst geëvalueerd en

beoordeeld. Op grond van deze beoordeling zijn de vragenlijsten volgens een aantal criteria gerubri-

ceerd in een overzichtelijk kader.

Uit praktische ovenregingen zijn alleen die vragenlijsten in de analyse betrokken die in de Neder-

landse, Engelse of Duise taal gepubliceerd zijn.

2.1 Zoekproces

Een eerste oriëntatie met betrekking tot bovenstaand ondenverp bestond uit mondelinge contacten

met enkele personen werkzaam op het gebied van vragenlijst ontwikkeling (Mw. C. van Oel, werk-

zaam op het studiecentrum AÍbeid en Gezondheid, AMC - Amsterdam) of op het gebied van de

revalidatie (Hr. M.van Dungen, afdeling Arbeidsexploratie - RevalidatiecentÍum Heliomare, Wijk

aan 7*e en Drs. J. Visser, afdeling Arbeidsexploratie - RCA, Amsterdam). Naast nuttige algemene

informatie over het gebruik van vragenlijsten binnen de revalidatie leverde dit ook enige review-

werken en enkele artikelen op.

De tweede fase van de literatuuranalyse bestond uit het definiëren van zoektermen waarop de ver-

schillende literaiÍe bestanden doozocht zouden worden. De zoekwoorden die gebruikt zijn: Questi-

onnaires, Scales, Indices, Activities of Daily living, Rehabilitation, Vocational Rehabiliarton, Occu-

pational disabilitie s asse ss;;tne nt, F unctional dis abiliry evaluatio n.

De eerste literaire bron die via het Medline-CD-Rom systeem doorzocht is, is de Index Medicus

van 1980 tot 1991. Dit leverde 32 artikelen op, waarvan er 20 relevant bleken voor de scriptie. De

Index Medicus leverde over het algemeen informatie op over vragenlijsten die gericht zijn op me-

ting van ADL-functies, waaöij zowel de basale zelfuerzorgingsaspecten als de ADl-activiteiten in

ruimere zin (IADl-functies = instrumental activities of daily living) zoals koken, boodschappen

doen etc. aan bod komen. In een enkele vragenlijst werd nog een vraag gesteld over het werk, maar

in vrij algemene zin, bijvoorbeeld of de persoon op dit moment in staat was zijnlhaar beroep uit te

oefenen. Vragenlijsten waarin het functioneren tijdens zowel ADL- als arbeidsactiviteiten uitgebrcid

wordt gemeten, werden in de Index Medicus niet gevonden. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de
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medische invalshoek van deze bron. Zowel het functioneÍen tijdens ADL- als arbeidsactiviteiten

hvat naast medische ook sociale, psychologische en maaschappelijke aspecten Om meer informa-

tie op laatstgenoemde gebieden te verzamelen zijn sectie 19 (Rehabilitation and Physical Medicine)

en sectie 35 (Occupational Health and Industrial Medicine) van de Excerpta Medica handmatig op

dezelfde zoekwoorden geanalyseerd tussen 1986 en 1991. Dit leverde 23 artikelen op waarvan er 7

niet relevant bleken. De overige 17 artikelen bevatten met name informatie over algemene aspecten

met betrekking tot vragenlijstmetingen, schaalontwikkeling en schaaleigenschappen. Enkele

artikelen leverden informatie op over vragenlijsten die gebruikt worden om het lichamelijke functi-

oneren tijdens arbeidssituaties te bepalen of beschreven vragenlijsten die gebruikt worden bij bepa-

ling van beroepskeuze-mogelijkheden voor personen met lichamelijke beperkingen.

Naast de Index Medicus en de Excerpta Medica zijn ook het MoSH-bestand (National Institute

for Occupational Safety and Health - 1900 tot heden), HSEline (Health and Safety Executive Libra-

ry and Information Service) en CISDOC (een besund van ILO (Intemational Labour Office) Inter-

national Occupational Safety and Health Information Center - 1973 tot heden) doorzocht. De drie

laatstgenoemde bestanden zijn via de computer geanalyseerd op dezelfde zoekwoorden als de Index

Medicus en de Excerpta Medica, daamaast is gezocht op: Occupational Health Survey, Work-dis-

ability en Periodic Health Examination. In totaal leverde de analyse van de laatste drie bestanden

een achÍal artikelen op. Tevens is het literatuur-bestand "Bewegingsapparaat" van het NIPG-TNO

nagezocht. Dit is een bestand op het gebied van arbeidsgebonden aandoeningen van het bewegings-

apparaal Het is opgebouwd door de afdeling Houdings- en Bewegingsonderzoek van het NIPG-

TNO en bevat meer dan 6.000 artikelen. Uit dit bestand zijn ook nog 6 relevante publikaties ge-

haald.

Aanvullende informatie met betrekking tot een aantal vragenlijsten is verkregen na een schriftelijk

verzoek aan de ontwerpers/auteurs.

,, ,' Gehanteerde selectiecriteria

De categorie vragenlijsten, die in de vraagstelling is betrokken. bleek zeer omvangrijk. Om enige

afbakening aan te brengen zijn een aantal selectiecriteria gehanteerd.

. Het eerste selectiecriterium wordt gevormd door het toepassingsveld waar de vragenlijsten

gebruikt worden. Alleen lijsten die (mede) in de revalidatie toegepast worden zijn in de snrdie

betrokken.
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. Als tweede selectiecriterium is de eis gesteld dat de vragenlijsten geschikt dienen te zijn voor

universeel gebruik. Dat wil zEEEen dat zi: niet ontwikkeld zijn voor een specifieke doelgroep

c.q. patiëntenpopulatie, zoals reuma- of CVA-patiënten De lijsten moeten in het algemeen

toepasbaar zijn binnen de heterogene groep "patiënten met aandoeningen van het bewegings-

apparaat".

. Als derde selectiecriterium is gekeken naar de doelstelling van het meetinstmment. Deze moest

het functioneÍen van een individu betreffen.

Daamaast zijn een aantal indelingscriteria geformuleerd.

. Ten eerste is onderscheid gemaakt n aÍ type doelstelling van de lijst. Er zijn vragenlijsten die

het functioneren van een individu meten, met tot doel voorspellingen te kunnen doen, bijvoor-

beeld over het verloop van het revalidatie-proces of de maatschappelijke mogelijkheden (pre-

dictieve vragenlijsten). Daamaast bestaan er vragenlijsten die als evaluatie-instrument gebruikt

worden, bijvoorbeeld om het effect te meten van een medische interventie op het functionercn

van een individu: welk effect heeft de hydro-therapie gehad? (evaluatieve vragenlijsten). Een

derde categorie vragenlijsten geeft een beschrijving van het functioneren van een individu op

een bepaald moment in de tijd. Deze "beschrijving" dient vaak als uitgangspunt voor bepating

van benodigde medische zorg en therapieën (descriptieve vragenlijsten).

. Het meetbereik van de vragenlijst: Wordt de lijst gebruikt voor metingen op individueel of

gtoepsniveau, of wordt zij voor beide categorieën gebruikt?

. De beoordelaar van de vragenlijst. Is dit een deskundige of is dit de persoon zelf, waaóij on-

der een deskundige iemand wordt verstaan die een speciale (voor)opleiding heeft genoterL

zonder welke het instrument niet toegepast kan worden (Nijboer e.a., 1991).

. Specifiek voor de categorie "aóeidsvragenlijsten": onderscheid tussen vragenlijsten die alleen

de persoonlijke functiemogelijkhederr meten (en als zodanig een beoordeling geven omtrent de

belastbaarheid van het individu) en lijsten die zowel de persoottlijke mogelijkheden als de taak-

eisen van een beroep beoordelen (en dus zowel de belastbaarheid van het individu meten als de

belasting die een bepaald beroep vormt, waama op grond van een vergelijking tussen beiden

wordt beoordeeld of het individu geschikt wordt geacht het beroep uit te oefenen).

Tabel 2.1 geeft een overzicht van bovenstaande selectie- en indelingscriteria.
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T&el 2.1 Or,saidrl selec{ie- en indelingsclihth wagenlipten

selecti* en indelingsaÍoia wagenli§bn

toepassingsveld

doelgroep

doelsblling

ovalidalie

aandoeningen bovegingsapparaat

meten funaioneon individu

doelsblling

beoordelaat

gebied

descriptiel

evslualieÍ

prediclieÍ

individueel

groepsniveau

deskund(p
persoor zelí

prsoonllke íurcliemogltjkheden
furrctievereisbn (aÍb€idslaek)

2-3 Kwaliteitsbeoordeling van de beschreven yragenliisten

Behalve een inventarisatie van bestaande vragenlijsten is in deze studie ook gekeken naar de 'kwa-

liteit' van deze lijsten. Uit de literatuur is gebleken dat de keuze van een meetinstrument voor be-

paalde onderzoeksdoeleinden. behalve op "meetonderwerp", grotendeels gebaseerd wordt op de

validiteits- en htrou\,vbaarheidsgegevens die van het meetinstrument bekend zijn (McDowell e.4.,

1986). Omdat het kwaliteitsaspect zo belangrijk is, is gepoogd van elke vragenlust na te g:um in

hoeverre gegevens bekend zun omtrent de validiteit (de vraag of een meetinstrument een adequate

weerspiegeling is van een algemeen kenmerk of theoretisch begrip, dat zij geacht wordt te meten)

en de betrouwbaarheid (de mate waarin een meetinstrument vrij is van toevalsfouten). De gegevens

zijn over het algemeen afkomstig van de ontwerpers van de lijst zelf. of van ondenoeken die de

vragenlijst hebben gebruikt

Tussen de verschillende vragenlijsten is een grote discrepantie aangetroffen ten aanzien van de

hoeveelheid gepubliceerde onderzoeken naar de kwaliteit van het instrument. Ook de beschrijvingen

van validiteit en betrouwbaarheid verschilden sterk per publikatie. In het ene onderzoek wordt

uitgebreid verslag gedaan van de gehanteerde methoden, de onderzoekspopulatie en de resultaten

van de verschillende voÍmen van validiteit en betrouwbaarheid. Een ander onderzoek vermeldt

slechts dat "de betrouwbaarheid goed is".

In de beschrijving van de verschillende vragenlijsten zal steeds de mening van de auteu(s) \ileerge-

geven worden. In de overzichtstabellen zal naast het oordeel van de auteur omtrent de validiteit en

de betrouwbaarheid, in een tweede kolom aangegeven worden hoeveel informatie er met betrekking



2.4

TNO rapport

NIPG 93,028

tot respectievelijk de validiteit en htÍouwbaarheid daadwerkelijk in de literatuur is terug te vinden.

Er is daaöij met name gekeken naar het aantal onderzoeken dat is uitgevoerd naar de kwaliteit van

het instn'rment en het oordeel van andere onderzoekers over de kwaliteit van het instrument.

\ilfize van beschrijving en beoordeling van de vragenlijsten

De beschrijving en beoordeling van de verschillende vragenlijsten is in de volgende punten onder-

verdeeld.

1. Doelstelling en conceptuele basis

2. Strucruur van de vragenlijst

. Welke functies of aspecten worden er gemeten?

. Uit hoeveel vragen bestaat de lijst?

. Tijn de vragen in categorieën ingedeeld?

. Welke antwoordvorm wordt er gebruikt?

. Hoeveel tijd neemt het invullen van de lijst in beslag?

3. Validiteit

Het validiteitsbegrip komt in een groot aantal verschillende vonnen voor in de literatuur. BU

bestudering van de vragenlijsten is echter gebleken dat er geen consensus bestaat over de

betekenis van deze verschillende validiteitsconcepten. Per vragenlijst zullen de verschillende

validiteisaspecten die aan de orde komen, daarom besproken worden conform de betekenis die

de betreffende auteurs eraan geven.

Er zal onderscheid gemaakt worden tussen het eigen oordeel van een auteur over de eigen

vragenlijst en het oordeel van anderen over die vragenlijsr Als de auteur in een publikatie

slechts vermeldt dat de "validiteit goed is" zonder verdere toelichting en er in de literatuur ook

geen andere onderzoeken bekend zijn, waarin gegevens over de kwaliteit van de vragenlijst

worden gegeven, dan zal dit apart vemreld worden met een 'min'. Wordt er daarentegen een

'plus' genoteerd in die kolom. dan duidt dit erop, dat de door de auteurs vermelde validiteit en

betrouwbaarheid middels onderzoek is aangetoond.

4. Betrouwbaarheid

a. intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: maat voor de overcenstemming bij herhaalde

observatie van eenzelfde meetobject door eenzelfde (intra-) of verschillende waamemers

(inter-);

b. test-hertest betrouwbaarheid: maat voor de stabiliteit van een meetinstrument;
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c. inteme consistentie: maat voor de homogeniteit van het meetinstrumenl

5. Standaardisatie

Is de tespÍocedurc, scoring en gegevensverwerking in een handleiding beschreven? Hoe scoort

een standaardpopulatie op de test?

6. Commentaar

7. Geraadpleegde literaruur
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3. RESI'LTATEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gevonden vragenlijsten, onderyetdeeld in 'ar-

beids'- en 'ADL'-vragenlijsten. Tevens vindt een beoordeling van de kwaliteit van deze lijsten

plaats, volgens de in hoofdstuk 2 vermelde criteria.

32 Arbeidswagenlijsten

In deze paÍagraaf worden de vragenlijsten beschreven die het functioneÍen van peÍsonen of de

mogelijkheden tot functioneÍen van personen in de arbeidssituatie meten. Zj vinden hun toepassing

vooral in de arbeidsrevalidatie.

Arbeidsrevalidatie laat zich als volgt omschrijven: "Het geheel van ondetzoeken, behandelingen,

advisering, samenwerking, begeleiding en overleg door een team be§taande uit de revalidatie-aÍts,

arbeidsexploratie-therapeut, de psycholoog. de docent, de (a.s.) werkgever, de betrokkene zelf en

exteme instanties (met name GMD, GAB), met het doel de betrokkene op zo individueel mogelijke

wijze te helpen op weg naar (her)-inpassing in het arbeidsproces" (definitie gehanteerd door Helio-

mare, een revalidatiecentrum te tWUk aan 7*e). De geheel eigen plaas die arbeid inneemt in het

revalidatie-proces, bepaalt tevens het gebruik van vragenlijsten op dit gebied. Om inzicht te krijgen

in de beroepsmogelijkheden van een individu is er behoefte ontstaan aan specifiek op de arbeidssi-

tuatie gerichte meetinstrumenten. Met behulp van deze instrumenten moet duidelijkheid verkregen

worden op vragen als: Welke beroepsmogelijkheden zijn er voor een bepaalde persoon? Kan een

persoon terugkeren in zijn laatst uitgevoerde functie? Dienen er aanpassingen uitgevoerd te worden,

zodat de persoon zijn eigen werk kan blijven doen? Moet er gedacht worden aan om/bijscholing?

etc. etc.

Om al deze aspecten zo objectief mogelijk te bepalen zijn er een aantal meetinstnrmenten ontwik-

keld op dit terrein, die het functioneren van personen tUdens een aantal lichamelijke en cognitieve

taken meet. Aan de hand van de score op deze taken kan enerzijds een "beroepsprofiel" geschetst

worden, dat als basis dient om de beroepsmogelijkheden van de betreffende per§oon te hpalen.

Anderzijds kunnen deze meetinstrumenten gebruikt worden om het effect van bepaalde therapieën

te evaluercn (Is er vooruitgang te zien in het functioneren van de persoon? Op welke functie-gebie-
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den van de test is de score verbeterd?). In deze studie zullen met name de vragenlijsten die ten aan-

zien van hun doelstelling tot de laatste categorie behoren, aan de orde komen.

In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de arbeidsvragenlijsten die in dit hoofdstuk aan de

orde komen. Daama volgt een beschrijving van elke lijst. In bijlage I is van elke lijst een voor-

beeld opgenomen om een indruk te geven van de precieze structuur en lay-out van de lijst.

Tful3.l Owzicht aóeitlsvragenli§bn (vooí een verHaring van de wagenl§tnamen: zie Ujlqe 2)

vrag€nlFbn do€l toepassing b€ooídolaeÍ Va geb.Bw&Vw

1. PECS O/E I P/D

2. FAr DEn r 0

3. ERIOMIS OIFJP I D

4. FSO D/E UG P

s.JAR O I D

6.ATAS D I PIO

7. VRI DIP I D

8. IDS D/P I D

9. Aóeidshandicap D l/G P

10. Kwalilsit van de'aansluiling' DIEIP l/G P/D

+-

t+
0

+

0

0

+

0

+

+

t
t
t
+

0

t
o

0

0

+

P

P

P+F

P

P+F

P+F

P

P

P+F

P+F

VerHaring gebruikte symbolen :

Doelstelling : D=descriptieí, E=evalualiel, P= gediaieÍ
| = indMdueel, G = groepsged[s

D = dekundige, P = peísoon zell
validiteil volgens zuuur
befouuóaarheid t/olg€Íïs auteuí:

+ = toldoende, goed

i = matio
- = oí1voïdoende, slecht

de vraarde die men aan respectievelijk Va en Ba kan heóten op grond van de ondezoeksmehoden
+ = veel waaÍde, ui§ebreid ondezoek
- = weinig raarde, matig tot sl€chl ond€ízoek oÍ ontbreken van geggvens over het ondezoek
P = íunctiemogelijlöeden persoon (belastbaaíheid), F = ÍunctievsÍeislen (belasling)

o = onbekeíd

Toepassing

Beoordelaar

Va

Ba

Vw en Bw

Gebied

Alle categorieèn:

3.2.1 Patient Evaluation Conference System (PECS): Harvey en Jellinek (1979)

Doelstelling

De PECS is ontstaan op grond van de behoefte. die er volgens de ontwerpers was, aan een sensitief

meetinstrument dat geschikt moest zijn om kleine veranderingen in het functioneren van personen

tijdens het revalidatie-proces te registreren. De bcstaande methoden voldeden niet voldoende aan
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deze eis. Naast de sensitiviteit voor kleine veranderingen in het functiorrcrcn moest de nieuw te ont-

wikkelen schaal ook een uitgebreid functie-ovezicht geven van medische, fysieke, psychologische

en beroepsactiviteiten Daamaast moest de schaal een algemene soore hanter€n, aan de hand waar-

van de mate van afhankelijkheid of onaftankelijkheid bij uiwoering van de verschillende taken kon

worden bepaald. Op grond van de scoÍe moesten eenduidige doelstellingen geformuleerd kunnen

worden en de schaal moest eenvoudig door zowel medici, studenten als leken (bijvoorbeeld ouders)

te gebruiken zijn.

De PECS bevat, aldus de ontwerpers, al de bovenstaande eigenschappen en is daardoor zeer goed

bruikbaar bij het opstellen en evalueren van revalidatie-programma's en het formeren van individu-

ele revalidatie-doelstellingen.

Structuur

De PECS bestaat uit 2 formulieren. Het eerste deel bevat medisch-fysieke items, het tweede de psy-

chologische, sociale en beroepsvragen. De items zijn ingedeeld per (para)medische discipline. Er

zijn dus vragen die behoren bij de discipline fysiotherapie, die het terrein van transfers en mobiliteit

bevragen. Een andere categorie wordt gevormd door de ergotherapie, waarin gevraagd wordt naaÍ

ADl-activiteiten. Het item-aantal per discipline varieert tussen 3 en 7. Elk item wordt gescoord op

een 8-puntsschaal. De score 0 betekent dat het item niet meetbaar is, de score I staat voor minima-

le functie en volledige aftrankelijkheid, tenvijl de score 7 optimaal en onafhankelijk functioneren

weergeeft. De overgang van aftrankelijkheid naar onafhankelijkheid vindt plaats tussen score 4 en 5.

Score 4 staat daarbij voor afhankelijk met minimale hulp, score 5 voor onafhankelijk functioneren

met hulpmiddelen.

Op de formulieren wordt door alle disciplines voor elk item de huidige situatie aangekntist, terwijl

de behandelingsdoelen worden omcirkeld. Op deze manier wordt een eenvoudige visuele voorstel-

ling verkregen van het functie-niveau van het individu. De data worden ook in een computer inge-

voerd, zodat eenvoudig wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Validiteit

De begripwaliditeit is bepaald en de items van de verschillende categorieën blijken ÍepÍesentatief

voor de belangrijkste taakgebieden van de verschillende disciplines en komen overeen met andere

meetinstrumenten op dit temein. Op sociaal, psychologisch en beroepsmatig gebied blijkt de validi-

teit van de PECS groot, aldus de auteurs. Cijfers worden er verder niet genoemd (Hawey e.a.,

1981). Een korte versie van de PECS is vergeleken met de Brief Symptom Inventory. De correlatie-

10
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coèfficiënten varieerden tussen 0.38 en 0.47 voor de categorieën zelfzorg, mobiliteit en communica-

tie (Jellinek e.a., 1982).

De validiteitsonderzoeken die uitgevoerd zijn, zijn over het algemeen in kleine populaties uitge-

voerd. Verder ondezoek naar de kwaliteit van het instrument is gaande.

Betrouwbaarheid

De interbeoordetaarsbetrouwbaarheid varieert tussen de verschillende disciplines van 0.68 tot 0.88.

Verdere informatie ontbreekt hierover.

Standaardisatie

Informatie met htrekking tot de scoring is voor elke discipline afzonderlijk aanwezig, aldus de au-

teurs, maar wordt niet beschreven.

commentaar

De PECS wordt gebruikt bij de tweewekelijkse evaluatie in een revalidatie-centrum. De data wor-

den gebruikt voor evaluatie van het functioneren van de individuele patiënt en patiëntengoepen.

Tevens wordt de werkwijze en hulpverlening van de verschillende medische disciplines iun de hand

van de (PECS) resultaten die geboekt zijn op individueel of groepsniveau, geanalyseerd. Omdat de

PECS per discipline wordt ingevuld. wordt direct duidelijk op welke gebieden het functioneÍen van

de patiënVgroep achteölijft ten opzichte van de gestelde doelen. De PECS wordt daarom ook ge-

zien als middel om algemene en disciplinaire revalidatie-programma's te evaluercn en optimalise-

ren.

G er aadp I e e g de li te ratuur

1. Harvey & Jellinek, 1981.

2. McDowell & Newell, 1987.

3. Jellinek e.a.,1982.

3.2.2 Functional Assessment Inventory (FAI): Crewe e.a. (1981)

Doelstelling

De FAI is één van de twee delen van een Functional Assessment System (FAS). Het andere deel

wordt gevormd door de Rehabilitation Goals Identification Form (RGIF).

t1
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Het eerste deel, de FAI, zal in deze studie beschreven worden, aangezien dit een vragenlijst is die

gebruikt wordt om de beperkingen die een individu ten gevolge van zijn ziekte/aandoening onder-

vindt, te diagnostiser€n en evaluercn.

De FAI is afgeleid van de Older American's Resources Service Multidimensional Functional As-

sessment Questionnaire (OARS). De FAI is een verkorte versie van de OARS. Ztjbr'va/- wel dezelf-

de categorieèn, maar het aantal items per categorie is kleiner. In totaal bevat de FAI 90 items min-

der dan de OARS.

Op gfond van de resultaten die een persoon scoort op de FAI, wordt het Í€validatie-programma be-

paald. Tevens wordt via de FAI informatie verkregen over de potentiële arbeidsmogelijkheden die

een penioon heeft. Volgens Crewe zijn de huidige systemen om de problematiek van patiënten in

kaart te brengen te veel gebaseerd op de medische diagnose. Zij komen met name tekort als het

gaat om beroepsrevalidatie en onderschrijven onvoldoende het feit dat er grote interindividuele ver-

schillen bestaan tussen personen met dezelfde diagnose. Het is van belang dat er, naast medische

gegevens, ook persoonlijke factoren als leeftijd, omgeving en ziektegeschiedenis in het rcvalidatie-

pÍoces betrokken worden om een optimaal resultaat te bereiken (Crewe e.a., al, 1975).

Strucruur

De FAI bevat 30 vragen die onderverdeeld zijn in 7 categorieën:

1. aanpassingsgedrag

2. motorisch functioneren

3. cognitief functioneren

4. lichamelijke conditie

5. communicatieve vaardigheden

6. beroepskwalificaties

7. zintuigen.

Dit deel van de FAI wordt wel Functional Limitation Inventory genoemd (FI-I). Op bovenstaande

terreinen wordt namelijk de mate van beperking, de zogenaamde functional limitation, gescoord op

een vier-puntsschaal. Voor elk item kan de mate van beperking variëren van 0, dat wil zeggen geen

beperking tot 3, hetgeen een emstige beperking inhoudt (Crewe, 1981)

Daamaast is er nog een deel van de FAI dat op verschillende gebieden de steÍke punten van een

individu meet, bijvoorbeeld uiterlijk, verbale of motivationele eigenschappen. Deze eigenschappen

worden medebepalend geacht voor de arbeidskansen.

De gemiddelde invultijd bedraagt 30 minuten.

t2
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Validiteit

De validiteit is bepaald aan de hand van gegevens van arbeidsexploratiedeskundigen, die op een

vier-puntsschaal een voorspelling moesten maken van de beroepsrnogelijkheden van een persoon en

van de emst van de beperking van dezelfde persoon. Venvacht werd dat een hoge scoÍe op de FLI,

duidend op een emstige mate van beperking, een lage score op de beroepsmogelijkheden schaal zou

opleveren. Bij 351 peÍsonen is deze procedure gevolgd en zijn Pearson corrclatiecoëfficiënten be-

paald tussen de Fl-l-score en de "beroeps"score. Ttssen FLI en de beroepskansen was de correlatie

-0.61. Tussen FLI en de emst van de aandoening bleek deze 0.ó0. Beide correlatiecoëfficiënten ble-

ken statistisch significanr

De "face validity" blijkt ook hoog te zijn. Via factor-analyse zijn de items bepaald die hoog colre-

leren met de medische diagnose. De verwachting was dat bepaalde patiëntengÍoepen op bepaalde

items duidelijk hoger of lager zouden scoren dan patiëntengrcepen met andere diagnoses. Dit blijkt

waar te zijn. De orthopedische patiëntengroep scoort bijvoorbeeld duidelijk hoger op mate van

beperking van motorisch functioneren dan bijvooöeeld de patiënten met een gehoorstoornis (Cre-

we, 1981).

De FAI items zijn tevens vergeleken met de OARS items. Er blijkt een significante conelatie te be-

staan voor alle items. Voor de psychologische items was de waarde het hoogst, voor de sociale en

economische factoren lagen de waarden lager.

Betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetÍouwbaarheid is bepaald in een onderzoek waarbij 25 beoordelaarparen bij

12 proefoersonen de test afnamen. 75Vo van de beoordelingen kwam overeen en slechts 3Vo van de

beoordelingen verschilde meer dan I punt op de vier-puntsschaal (Crewe, 1981)

In een onderzoek van Cairl e.a. (1983) blukt dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de ver-

schillende categorieën statistisch significant is. De ICC waarden variëren tussen 0.53 en 0.% bU

een alpha van 0.001.

De test-hertestbetrouwbaarheid is bepaald in een studie waar 16 beoordelaars bij totaal 58 personen

twee maal de test hebben uitgevoerd, binnen vier weken. Om herinnering, die eventueel opgeÍoepen

zou kunnen worden door de interviewer te voorkomen, is de test de tweede keer door een andere

interviewer afgenomen. Het nadeel van deze procedure is dat het resultaat niet alleen bepaald wordt

door de test-hertestbetrcuwbaarheid maar ook door de interbeoordelaarsbetrouwbaaÍheid. De test-

hertestbetrouwbaarheid is hoog voor ADl-functioneren (0.71). Voor de mentale en fysieke gezond-

heidsbepaling is de betrouwbaarheid wel statistisch significant, maar liggen de ICC waarden lager

(0.55 en 0.51).
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Voor alle categorieen, die uit meer dan I item bestaan, is de inteme consistentie bepaald. De Cron-

bach's alpha's liggen voor de verschillende categorieën tussen 0.70 en 0.85, hetgeen duidt op vol-

doende inteme consistentie.

Standaardisatie

Hier wordt geen informatie over gegeven.

Commentaar

Ofschoon de "overall" beuouwbaarheid en validiteit van de FAI significant bluken, is er volgens

Cairl (1983) behoefte aan verder onderzoek. Met name op gebied van economische en sociale items

is toename van betrouwbaarheid en validiteit gewenst. De FAI moet daartoe ook op anderc dan

geinstitutionaliseerde populaties worden getest. Daamaast moet de validiteit met behulp van een

ander standaardcriterium dan de OARS bepaald worden. Ook dienen gestandaaÍdiseerde testproto-

collen te worden ontwikkeld zodat variatie in afrrame van de test tussen verschillende interviewers

nog meer beperkt kan worden. Dit alles moet er toe bijdragen dat het gebruik en de discriminerende

en predictieve waarde van de FAI toenemen.

Op dit moment worden er pogingen ondemomen om de FAI geschikt te maken voor toepassing in

de Nederlandse revalidatie-situatie. Resultaten hieromEent zijn (nog) niet bekend.

G e r aadp I e e g de literaruur

1. Cairl e.a., 1983.

2. Crewe e.a.,1975.

3. Crewe & Athelstan, 1981.

3.2.3 ERTOMls-Assessment-Method (EAM): Mittelsten-Scheid e.a. (1984)

Doelstelling

Met behulp van de ERTOMIS kan worden bepaald welke functiemogelijkheden er op lichamelijk,

psychologisch, zintuiglUh communicatief en sociaal gebied nog :ulnwezig zijn bij een individu met

een beperking. Deze "rest-capaciteit" wordt dan vergeleken met de taakeisen van verschillende

functies. Op grond van deze vergelijking probeert men tot de meest optimale beroepskeuze voor de

betreffende persoon te komen. De nadruk van de vragenlijst ligt op het in kaart brengen van func-
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ties en mogelijkheden die de persoon nog heeft, niet op het vaststellen van onmogelijke/gestoorde

functies.

Strucruur

De vragenlijst bestaat uit 63 criteria die in de volgende zeven categorieën onderverdeeld zijn:

1. functie van de boverste en onderste extremiteiten, mobiliteit van hoofd en Íomp, mogelijkheid

om bewegingen van de extremiteiten gecoördineerd uit te voeren;

2. basishoudingen en -bewegingen:

3. zintuiglijke functies;

4. psychologische aspecten;

5. communicatieve functies;

6. tolerantie voor omgevingsfactoreu

7. leidinggevende capaciteiten.

Het systeem bestaat uit trree formulieren. Een zogenaamd "mogelijkheden profiel" dat op een tmns-

paÍant vel wordt ingevuld en een "eisen-profiel". waarin, op normaal papier, de taakeisen van een

beroep vermeld staan. De beide formulieren bevatten dezelfde criteÍia in dezelfde volgorde. Een

vergelijking tussen de taakeisen van het beroep enezijds en de rest-capaciteit van een individu an-

derzijds wordt gemaakt door de beide formulieren over elkaar te leggen. De mogelijkheden van het

individu op de verschillende criteria worden door een deskundige op een vier-puntsschaal aangege-

ven met een kruis. De taakeisen worden weergegeven met een cirkel. Als de beide markeringen

over elkaar vallen is er sprake van een optinrale situatie. Als dit niet het geval is, is er sprake van

over- of onderbelasting voor het individu. Het eindoordeel dat uiteindelijk geveld wordt. is mede

aftrankelijk van de soort items die over- of ondeöelasting laten zien. Als er sprake is van een klei-

ne mate van discongruentie, kunnen de taakeisen, bijvoorbeeld via ergonomische aanpassingen van

de werkplek, verkleind worden of kunnen er aan individu-zijde hulpmiddelen worden ingeschakeld,

waardoor de taakeisen beter overeenkomen met de mogelijkheden van de persoon.

De vier-puntsschaal die gehanteerd wordt. bevat de volgende scoringscategorieën:

. "rest-cÍlpaciteit" individu

0: geen beperkingen, normale mogelijkheden aanu'ezig

l: lichte beperking, lichte afinnte mogelijkheden

2: ernstig beperkt, aanzienlijk verminderde mogelijkheden

3: geen mogelijkheden

. taakeisen baan:

0: volledige functie en volledige u,erktijden vereist

15
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1-2: volledige functie part-time of beperkte takenpakket full +ime

3: geen functie vereist

De ERToMlS-vragenlijst uroÍdt gebruikt in de revalidatie om te hpalen welke beroepsmogelijkhe-

den iemand (nog) heeft. Tevens wordt de lijst op de werkplek gebruik om eventuele problemen,

die een werknemer ervaaÍt ten gevolge van zijn beperkingen, te analyseÍEn en mogelijk op te los-

sen. Met name overbelasting wordt op deze manier geregistreerd. Door vroegtijdig in te grijpen en

de situatie te veranderen of een andere arbeidsvorm voor de persoon te zoeken kunnen veel proble-

men voorkomen worden.

Validiteit

Hierover is geen informatie gevonden. Wel is bekend dat er op dit moment een pilot-studie met be-

trekking tot dit aspect wordt uitgevoerd (Mittelsten-Scheid e.a., 1985).

Betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is onderzocht met behulp van filmbeelden. Bij een experiment

uitgevoerd door 20 zowel revalidatie- als "beroeps"experts werd een overeenkomst van W95Vo

gevonden bij inschatting van de taakeisen van 3 van de 5 beroepen. Verder onderzoek is gaande.

Standaardisatie

De inhoud van de verschillende criteria is eenduidig gedefinieerd, aldus Schian e.a. Verdere infor-

matie ontbreekl

Commentaar

Met de ERTOMIS is zowel informatie over de capaciteiten van het individu als over de taakeisen

te verkrijgen. Ofschoon het ontbreekt aan data omtrent de validiteit en de standaardisatie, lijkt de

lijst geschikt om het reihtegratie-proces van personen met beperkingen te structuÍeren. Er kan vrij

eenvoudig een duidelijk beeld worden verkregen van de individuele knelpunten, die via therapieën,

opleiding erVof aanpassingen in de werksituatie geminimaliseerd of opgelost kunnen worden.

G e raadp I e e g de I iteraruur

l. Mittelsten-Scheid. 1985.

2. Schian & Kronauer. 1991.

3. Brouwers e.a., 1991.
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3.2.4 Functional Status Questionnaire (FSQ): Jette en Cleary (1986)

Doelstelling

De FSQ is een korte, dmr de patiënt zelf in te vullen vragenlijst, ontwikkeld door onderzoekers

van het Beth Israel Zekenhuis in Boston en de Universiteit van Califomië in Los Angeles (UCLA).

Met de FSQ kan men een indruk verkrijgen van het fysieke, psychologische en sociale functioneren

van aÍnbulante, mentaal competente individuen. De FSQ geeft in korte tijd een beeld van functione-

le bepe*ingen en kan goed gebruikt worden om veranderingen in het functioneren in de tijd te

detecteren. De FSQ is gebaseerd op bestaande instrumenten, zoals de Functional Status lndex en de

Sickness Impact Profi Ie.

Strucruur

De FSQ bevat 34 kemvragen die verwerkt worden in de computer en 6 gesommeerde schaalscores

opleveren. Daamaast zijn er nog 6 één-item scores. De 6 gesommeerde schaalscores bevatten vra-

gen op de volgende gebieden:

. fysiek functioneren:

1. basis ADl-functies

2. instrumentele ADl-functies

. psychologischfunctioneren:

3. mentale gezondheid

. sociaal functioneren:

4. werk

5. sociale contactery'omgeving

6. kwaliteit van de sociale interacties.

De 6 één-item vragen hebben betrekking op:

. werksituatie wat betreft tijd, dat wil zeggen fuIl-time. part-time, etc.:

. het aantal ziektedagen in de laatste nraand:

. het niet meer (volledig) uit kunnen voeren van gewoontes/normale activiteiten;

. sexuele relatie;

. ervaÍen gezondheid;

. tijdsbesteding aan sociale interacties.

De vragenlijst is in ongeveer 15 minuten door de persoon zelf in te vullen.

Via een statistische bewerking wordt elke somscore getransformeerd tot een score tussen 0 en 100.

100 staat daaöij voor de maximaal bereikbare waarde en duidt op optimaal functioneren, 0 staat
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voor het tegenovergestelde. Elke getransformeerde score wordt visueel op een schaal uitgezet, waar-

op alle deelgebieden zijn weergegeven. Om de interpretatie van de scores op de verschillende func-

tiegebieden te vereenvoudigen zijn er "',vaarschuwingszones" aangegeven. Derc waarschuwingszo-

nes zijn door 'eryaren' onderzoekers bepaald. Valt de score van een individu binnen zo'n waarschu-

wingszone, dan betekent dit dat er aanzienlijke functionele beperkingen aanwezig zijn op het betÍef-

fende gebied. Via de computer wordt een conclusie getrokken over het functiorrcrcn van het indivi-

du. De probleemgebieden worden gesignaleerd en de verschillende activiteiten binnen de gebieden

die de gootste moeilijkheden opleveren, worden opgesomd, hetgeen voor de behandelende medici

een handige manier is om snel en eenvoudig de problemen te signaleren en te interpreteÍen.

Validiteit

De validiteit is bepaald door de verschillende subschalen te vergelijken met bekende meetinstru-

menten op de betreffende gebieden. Daamaast heeft Jette in 1986 een onderzoek uitgevoerd bij

1153 ambulante patiënten. De validiteit bleek voldoende. Data worden echter niet gegeven. Tevens

is gekeken naar de mate van overeenstemming tussen de items van de verschillende subschalen. De

hypothese, dat inhoudelijk meer op elkaar lijkende subschalen (bUvoorbeeld de Basis ADl-schaal

en de instmmentele ADl-schaal) hoger zouden correleren dan inhoudelijk minder gelijkende sub-

schalen (b{voorbeeld de ADL- en de mentale schaal), werd bevestigd. Verder onderzoek op dit

terrein is noodzakelijk, aldus Jene (Jette e.a., 1986).

Betrouwbaarheid

De inteme consistentie is bepaald door de rclatie tussen de verschillende items waaruit elke sub-

schaal is opgebouwd, te bepalen. Dit leverde voor de 6 schalen Cronbach's alfa-waatden op tussen

0.64 en 0.82, hetgeen acceptabele waarden zijn voor gebruik van de FSQ op groepsniveau of voor

herhaalde metingen bij dezelfde persoon. Voor vergelijkingen tussen individuen is de FSQ niet

geschikt. Dit wordt veroorzaakt door het geringe item-aantal per subschaal. De hoogste be-

trouwbaarheid werd gevonden voor basis ADl--functies, intermediate ADl-functies en mentale

functies.

De test-hertestbetÍouwbaarheid moet nog ondezocht worden.

Standaardisarte

De vragenlijst bevat voor elk onderdeel een kleine toelichting omtrent de scoringscategorieën. Ver-

dere informatie over de standaardisatie wordt door de auteurs niet vermeld.
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Commentaar

De FSQ is ontwikkeld voor klinisch gebruik. Aangezien de FSQ in korte tijd in te vullen is, kan dit

bijvooóeeld in de wachtkamer gebeuren. De data worden dan door een medisch assistent in de

computer ingevoerd, waaÍna snel een ovenicht van de functionele beperkingen van het individu

kan worden verkregen, dat bij het intake-gesprek gebruikt kan worden.

Daamaast kan het FSQ rapport gebruikt worden om vooruitgang van de patiënt of patiëntengroepen

te evalueren.

Het kleine vragenaantal brengt naast het voordeel van de korte invultijd, ook nadelen met zich

mee. De FSQ geeft een globaal beeld van het functioneren van een individu. De betrouwbaarheid is

redelijk ten aanzien van gÍoepsmetingen of metingen bij hetzelfde individu. Om individuele verge-

lijkingen mogelijk te maken zou het item-aantal vergroot moeten worden.

G e r aadp I e e g dc I ite ratuur

1. Jette & Cleary, 1987.

2. Jette e.a., 1986a.

3. Jette e.a., 1986b.

3.2.5 Job Advisement Record (JAR): Cowell (1986)

Doelstelling

De JAR is een methode waarmee een objectief oordeel gevormd kan worden over de mate van ge-

schiktheid van een individu voor een bepaalde baan. De methode is niet specifiek ontwikkeld voor

gebruik bij personen met een beperkinglhandicap ofschoon zij daarvoor wel geschikt is. De JAR is

oorspronkelijk ontworpen om de medische geschiktheid van een sollicitant voor een bepaalde baan

te hpalen en wordt gebruikt door bedrijfsartsen in Canada. Via de JAR wordt een objectieve in-

schatting van de fysieke en mentale gezondheidstoestand van de persoon gemaakt in relatie tot

zowel de taak- als omgevingseisen van het beroep. Op deze manier prcbeert men gevaren voor de

persoon en voor de omgeving te voorkomen. hetgeen zowel in het belang is van de werkgever als

de werknemer.

Structuur

De JAR levert informatie op over de taakeisen en werkomstandigheden van het beroep enerzijds en

de gezondheidstoestand van het individu anderzijds. Deze informatie wordt in twee verschillende
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delen van de JAR beschreven. Sectie A bevat de beroepsaspecten, sectie B de persoonlijke kenmer-

ken Door sectie A en sectie B met elkaar te vergelijken wordt een objectief, ethisch oordeel ge-

vormd over de mate van geschiktheid van het individu voor de betreffende baan. Dit gebeurt in

sectie C aan de hand van een zestal beoordelingscriteria. Gescoord moet worden of de persoon "fit"

is, dat wil zeggen het beroep uit kan voeÍen zonder dat er gevaar bestaat voor zichzelf of zijn om-

geving. De persoon is "unfit" als er wel sprake is van gevaar voor ziózelf of omgeving. Daamaast

is er een derde mogelijkheid, namelijk "fit. maar aanpassingen nodig". In deze siuratie is de persoon

geschikt voor de baan als er aan persoon- of taakzijde kleine aanpassingen worden aangebracht. Als

het niet mogelijk is deze aanpassingen te realiseren wordt de persoon als "unfit" beschouwd.

Naast bovenstaande drie categorieën ten aanzien van de geschiktheid, moet ook weergegeven wor-

den of het om een permanente of tijdelijke geschiktheid/ongeschiktheid gaat. De persoon kan op dit

moment niet geschikt zijn voor de baan. Deze situatie kan veranderen als de gezondheidstoestand

van de betreffende persoon verbetert. Een herkeuring na verloop van tijd is dan op zijn plaats. Een

zelfde situatie kan optÍeden bij de persoon die op dit moment slechts geschikt geacht wordt als er

aanpassingen worden aangebracht. Deze aanpassingen zouden van tijdelijke aard kunnen zijn als de

gezondheidstoestand van de persoon nog aan veranderingen onderhevig is.

Uiteindelijk wordt aan de hand van de beoordeling gemaakt in sectie C een oordeel gegeven over

de geschiktheid van de betreffende persoon voor een bepaalde functie.

Validiteit, betrouwbaarheid, standaardisatie

Informatie met betrekking tot de kwaliteit van de JAR worden niet vermeld. Cowell concludeert

slechts dat een goede fihess-to-work beoordeling mogelijk is als zij gebaseerd is op het resultaat

van een specifiek hiertoe ontwikkeld meetinstrument. Dit meetinstrument moet zowel de actuele

werkomstandigheden als de gezondheidstoestand van het individu in beeld brengen en matchen. De

JAR voldoet hieraan, aldus Cowell (1986).

Commentaar

De JAR wordt ingevuld door een arts. die zowel informatie geeft over de gezondheidstoestand van

de persoon als over de arbeidsomstandigheden en taakeisen. Deze laatste informatie wordt vaak

verkregen via de werkgever of bedrijfsarts. BU kleinere bedrijven wordt vaak een werknemer om

informatie gevraagd omtrent weÍktuden, stressniveau. fysieke en omgevingsfactoren. De vraag in

hoevene deze procedure betrouwbaar en valide is, kan niet worden beantwoord. Ondanks deze

beperking blijkt de JAR goed te functioneren en wordt zij met name in Canada frequent toegepast.
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G er aadp I e e g dc literaruur

Cowell. 1986.

3.2.6 Activity Matching Ability System (AMAS): Watson (1987)

Doelstelling

De AMAS is een gestandiffdiseerde meernethode, die in de revalidatie gebruikt wordt om de

terugkeer van personen met beperking/handicap op de arbeidsmarkt te bevorderen. De methode is

gebaseerd op enerzijds bepaling van de eisen die een bepaald beroep stelt aan een persoon, de

zogenaamde belasting, en andezijds op bepaling van de belastbaarheid van de persoon. De belas-

ting en de belastbaarheid worden met elkaar vergeleken (matching) en de mate van geschiktheid

van een individu voor het beroep wordt bepaald. De items waarvoor de belasting en belastbaarheid

(nog) niet met elkaar overeenkomen. krijgen vaak extra therapeutische aandacht, zodat de persoon

alsnog in aanmerking kan komen voor het beroep.

De AMAS is oorspronkelijk ontrvikkeld voor de zware industrie, omdat voor de beroepen in deze

tak geen methode bestond om op een gestandaardiseerde wijze te bepalen of personen met beper-

king of handicap in aanmerking konden komen voor terugkeer in deze beroepstak.

Stuctuur

De AMAS bestaat uit twee delen. Het ene deel bevat honderd verschillende taakeisen, waawan

wordt gevraagd in welke mate deze aan de orde komen in een bepaald beroep.

De taakeisen zijn in vier categorieën ingedeeld:

. de sociale aspecten van het beroep;

. de risicofacoren verbonden aan de onrgeving waarin het beroep wordt uitgeoefend;

. het gebruik van een bepaalde uitrustingÀulpmiddelen;

. de intellectuele, fysieke en zintuiglijke eisen van het beroep.

De sociale aspecten worden via 5 beschrijvende vragen weergegeven. Er wordt gevraagd naar de

beroepsnaam en de afdeling of het niveau waaÍop dit beroep wordt uitgeoefend. Daamaast wordt

weergegeven welke ervaring er vereist is. Er wordt gekeken of het om ploegendiensten of gewone

dagdiensten gaat en de hoogte van het salaris wordt gevraagd.

De overige 95 items worden via een 3-puntsschaal gescoord. 1 geeft daaÖij aan dat het betrcffende

item niet geëist wordt in dit beroep, 2 geeft een nrogelijke eis aan en 3 geeft aan dat het item in

hoge mate geëist wordt.
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Het tweede deel van de AMAS vraagt naar de functiemogelijkheden van een individu. Dezelfde

100 items zijn nu in 3 categorieën ingedeeld. De eeÍste categorie bestaat uit een "retum-to-work"

vragenlijst, die ingevuld moet worden door de persoon zelf. Deze lijst bevat vragen over vrcegeÍe

beroepen, de attitude van de persoon ten opzichte van het feit dat evennreel een ander beroep moet

worden gekozen en hoe de persoon tegenover werken in een risicovolle omgeving staat.

De tweede categorie wordt gevormd door een medisch rapport dat gebaseerd is op functionele crite-

ria. Het bevat gegevens over een standaard onderzoek, het functioneÍen van de extremiteiten, visu-

eel en auditief functioreren, de communicatieve mogelijkheden en de mentale capaciteir

ln de derde categorie komen een aantal items voor die via een gesprek tussen medische staf, werk-

gever en de mogelijke werknemer worden beoordeeld.

De functiemogetjkheden van het individu worden ook gescoord op een 3-puntsschaal om een een-

voudige vergelijking tussen de taakeisen van een beroep en de belastbaaÍheid van een individu mo-

gelijk te maken. De drie niveaus van mogelijke taakeisen en de drie niveaus van functioneren van

de persoon leveren in totaal negen mogelijke combinaties op. Via een kleurensysteem wordt de

vergelijking tussen taakeisen en functiemogelijkheden eenvoudig in kaart gebracht. De kleur rood

staat daarb[ voor een belangrijke taakeis en de onmogelijkheid van de persoon om aan deze eis te

voldoen. Groen betekent dat het beroep mogelijk deze eis stelt aan de werknemer en dat de persoon

moeilijkheden heeft om :urn deze eis te voldoen. Zwaft symboliseert de ideale situatie, die situatie

waaóij het beroep geen eisen stelt met betrekking tot het item, of dat bij de persoon geen beperkin-

gen aÍurwezig zijn. Uiteindelijk levert dit 5 ideale situaties op: die situaties waaóij het beroep geen

eisen stelt - alle drie de functie niveaus van de persoon zijn dan toereikend - en daamaast die situa-

ties waaöij het functioneren van de persoon niet beperkt is. Minder wenselijk zijn de situaties

waaóij er enige mate van beperking aanwezig is bij het individu tenvijl er volledige/mogelijke

eisen gesteld worden door het beroep. Onnrogelijk wordt het als er een grote mate van beperking is

bij het individu, terwijl het beroep volledige eisen stelt.

Validiteit

De validiteit is geëvalueerd in een ondezoek bij 55 personen met een beperking/handicap. Het

resultaat van deze evaluatie wordt in het artikel niet vermeld. Wel wordt gemeld door de auteur dat

in toekomstige studies de validiteit verder onderzocht moet worden, zodat de toepassing van de

AMAS op gÍotere schaal kan plaasvinden.
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Betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald door twee beoordelaars onaftankelijk de eisen van

tien verschillende beroepen te laten scoÍen. 85Vo vur de scores kwam met elkaaÍ oveÍeen, hetgeen

acceptabel wordt genoemd. De auteurs merken echter wel op dat de 157o discrepantie grote gevol-

gen kan hebben voor de toekomst van een individu. Via training van de beoordelaars moet gepÍo-

beerd worden dit percentage omlaag te brengen.

Standaardisarte

Er is een handleiding aanwezig waarin de scoringsprocedure voor elk item van het medische deel

wordt weergegeven. Tevens staat beschreven via welke methoden het niveau van functioneren be-

paald dient te worden. Voor de interpretatie van het kleurensysteem is ook een handleiding aanwe-

zig.

Commentaar

De AMAS lijkt een goede methode om de reihtegratie van personen met een beperking in de zwaÍe

industrie te bevorderen. Op een gestandaardiseerde wijze worden belasting en belastbaarheid be-

paald zodat de meest geschikte persoon voor een bepaalde functie ook de grootste kans maakt op

het krijgen ervan. De methode lijkt ook goede mogelijkheden te bieden voor toepassing in andere

beroepstakken. Verder onderzoek zal dit uit moeten wijzen.

G eraadp lee gde literatuur

Wason, 1987.

3.2.7 The Vocational Rehabilitation Index (VRI): Comes (1990)

Doelstelling

De VRI is een methode om te kunnen discrimineren tussen patiënten in de revalidatie die wel mo-

gelijkheden hebben om terug te kunnen keren in de aóeidssituatie en diegenen bij wie deze moge-

lijkheid ontbreekt. Daamaast helpt de VRI bU bepaling van de zorg en behandelingsmethoden die

nodig zijn voor de verschillende patiëntengroepen op het gebied van de arbeidsrevalidatie.

De aanleiding tot het ontstaan van de VRI is het feit dat uit een in Engeland uitgevoerd ondezoek

gebleken is, dat mensen die ziek of gewond raken. lang niet altijd terugkeÍen op de arbeidsmarkt

tenvijl dit medisch gezien wel zou kunnen. Een aantal patiënten probeert zo emstig mogelijk be-
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perkVgehandicapt te blijven/lijken om voor een zo hoog mogelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering

in aanmerking te komen; in Groot-Brittannië zou dit voor 27Vo van de revalidanten van toepassing

zijn volgens Comes (1985).

De YRI wil op dit punt ingrijpen door al vroeg in het revalidatie-pÍoces te bepalen of iemand wel

of niet terug kan keren op de arbeidsmarkt Het is gebleken dat 80Vo van de gemeten personen, die

geschikt voor terugkeer werden bevonden. daadwerkelijk binnen een jaar aan het werk waren. Via

vÍoege interventie en specifieke behandelingen kan dit aantd waarschijnlijk nog verhoogd worden,

aldus de auteur.

Strucruur

De tijst bestaat uit 7 items die op een ordinale schaal gescoord worden:

1. leeftijd

2. sexe

3. beroep

4. situatie op de arbeidsmarkt (mate van werkloosheid)

5. (venvachte) duur van de behandeling

6. rug of wervelkolom aandoeningen

7. psychologische problematiek.

De 7 subschalen zijn onderverdeeld in minimaal 2 (sexe) tot maximaal 4 scoringscategorieën. De

maximale score is 24, de minimale 7. Hoe hoger de score hoe lager de kans op terugkeer op de ar-

beidsmaftt en hoe groterde zorgbehoefte. Bij een scoÍe tussen 1l en l8 zijn de arbeidskansen ver-

minderd. Met extra zorg en behandeling is terugkeer op de arbeidsmarkt toch te realiseren. Een

score lager dan ll biedt alle peÍspectieven op zekere terugkeer, een score hoger dan l8 biedt nau-

welijks nog mogelijkheden voor de betretfende persoon.

Validiteit

Uit retrospectief onderzoek van Comes (1988) is gebleken dat de validiteit goed is. De VRI diffe-

rentieeÍt welke personen terugkeren op de arbeidsmarkt en wie niefi van 937o van de in totaal 113

onderzochte personen werd een goede voorspelling gemaakt. De sterke band tussen hoge VRl-score

en afrrame van de arbeidskansen toont aan dat de VRI gebruikt kan worden om persoÍEn te identifi-

ceren bij wie een positief resultaat te venryachten is van vroege interventie-strategieën.

De items die in de VRI gemeten worden zijn uit de literatuur en uit onderzoek naar voÍen gekomen

als beste voonpellers voor terugkeer op de arbeidsmarkt. Zij zijn gebaseerd op een onderzoek waar-

bij gekeken werd welke personen binnen een jaar terugkeerden en welke niet. De items, bij wie de
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nul-hypothese "geen verschil in score op het item tussen de beide patiëntengÍoepen" venvorpen

werd, werden gebruikt voor de VR[.

B etr ouwbaar heid, standaardisatie

De betrouwbaarheid wordt in geen van de 3 gepubliceerde artikelen over de VRI besproken. Ook

wat betreft de standaardisatie ontbreekt het aan informatie.

Commentaar

Het lijkt mogelijk met de VRI aan de hand van een aantal bekende, makkelijk te ver*rijgen gege-

vens van een patiënt te bepalen of iemand binnen een jaar, nadat hij zich onder medische behande-

ling heeft gesteld, terug zal keren op de arbeidsmarkt. Het is goed zich hierbij te realiseren dat de

VRI niet de mate van beperking/handicap meet. maar slechts het feit of iemand in staat wordt ge-

acht, op grond van medische en meer nog demografische en sociale gegevens, terug te kunnen

keren op de arbeidsmarkt. Daamaast kan men de patiënten in kaart brengen die extra zorg en be-

handeling nodig hebben om de terugkeer te bereiken. Een belangrijk aspect dat duidelijk in de VRI

naar voren komt, is het feit dat het niet puur medische zaken zijn die de arbeidskansen bepalen,

maar dat sociale en maatschappelijke factoren een gÍote rol spelen. Deze lijst is puur ontwikkeld

voor de situatie in Groot-Brittannië. Of zij te gebruiken is in andere populaties is niet duidelijk.

G eraadp I e e g dc lite ratuur

l. Comes. 1990.

2. Comes & Roy, 1991.

3. Comes, 1988.

3.2.8 The Injury Disability Scale: States en Viano (1990)

Doelstelling

De tnjury Disability Scale (IDS) is samen met de Injury Impairment Scale (IIS) gebaseerd op de

Abbreviated Injury Scale (AIS). De AIS is een veelgebruikte schaal. waarin de emst van een groot

aantal aandoeningen wordt weergegeven. Oorspronkelijk is zij ontwikkeld voor gebruik in een

Engels onderzoek naar verkeersongevallen. Een groot aantal aandoeningen wordt beoordeeld op

emst aan de hand van de volgende criteria:

. de "energie" die nodig is geweest om de aandoening te veroorzaken:
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. de mate van "permanent" zijn van de aandoening;

. de "levensbedreigrng" die de aandoening vormt.

De AIS wordt in de medische wereld gebruikt om, op groepsniveau, uitspraken te doen over de

blijvende stoomissen en beperkingen van een bepaalde aandoening. Het is niet mogelijk om op

individueel niveau voorspellingen te doen, omdat persoonlijke factoÍen een belangrijke rol spelen

bij de uiteindelijke bepating van de consequenties van een bepaalde aandoening. De auteur geeft

hier het voorbeeld van de AlS-diagnose "fractuur". Aftankelijk van de locatie, de soort fractuur, de

gezondheidstoestand en leeftijd van de persoon kunnen er gÍote interindividuele verschillen in rcst-

verschijnselen ten gevolge van de fractuur ontstaan. Er is dan ook behoefte aan schalen waarmee de

permanente consequenties van een aandoening, de mate van stoomis of beperking bepaald kunnen

worden. Analoog aan de structuur van de AIS zijn hiertoe de ISS en IDS ontwikkeld.

Structuur

Met behulp van de ISS of IDS wordt inzicht verkregen in de "emst" van een bepaalde stoomis of

beperking. De emst wordt weergegeven op een zeven-puntsschaal, waarbij code 0 aangeeft dat er

geen stoomis/beperking aanwezig is. Code 5 geeft een zeer emstige situatie weer, teNvul code 6

een totale, irreversibele stoomis aanduidt. De ernst van de consequenties van een bepaalde aandoe-

ning wordt op de volgende terreinen bepaald:

. mobiliteit,behendigheid;

. cognitief,psychologisch;

. kosmetisch,misvormingeu

. zintuiglijk;

' pijn;

. sexueel.

De maximale emst-codering voor de verschillende categorieën is niet altijd 6. De categorieën ziin

gewogen. Met name de categorieën zintuigen. kosmetisch en sexueel wegen minder zwaar. Hier

wordt de maximale emst uitgedrukt is score 3 of 4. Het gewicht van de verschillende categorieën is

bepaald door een "consensus comittee", waar verder geen toelichting over gegeven wordt.

De IDS geeft een beeld van de patiënt's nrogelijkheden om zich aan te passen aan zijn stoomis en

te participeren in de maatschapprj. De IDS wordt ook gescoord op een zeven-puntsschaal, waarbij

code 0 "geen beperking" aanduidt. Code 5 geeft wederom een zeer emstige situatie aan terwijl code

6 voor extreme situaties wordt aangewend (bijvooöeeld blijvende afhankelijkheid van beademings-

apparatuur). De IDS wordt met name gebruikt nadat de persoon uit het revalidatiecentmm ont§lagen

is. Als het maximale effect van de revalidatie bereikt is. wordt met behulp van de IDS bepaald
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welke beperkingen er zijn. De lDS-score wordt gebaseerd op een aantal variabelen, zoals leeftijd,

opleiding, vÍoegeÍe werk, steun van familie en omgeving, revalidatie-mogelijkheden en irkomsten.

Aan al deze variabelen wordt een bepaald gewicht toegekend. Een andere mogelijkheid is dat de

mate en de ems van de beperking voorspeld worden op grond van de ISS scorc, waar dan volgens

een vaste formule bovenstaande variabelen in worden verwerkl

Validiteit, betrouwbaarheid, standaardisatie

Onderzoek naar validiteit zal, aldus de auteurs, uitgevoed worden in een aanal medische instituten.

Ofschoon de publikatie in 1989 verschenen is, zijn nadien (nog) geen publikaties aangetÍoffen. Dit

geldt tevens voor de betrouwbaarheid en standaardisatie.

Commentaar

De IDS-score geeft de emst van de beperkingen aan van een individu. Deze "emst-score" wordt ge-

bruikt om uitspraken te kunnen doen over de benodigde medische behandeling. Na ontslag uit het

revalidatiecentrum wordt via de IDS informatie verkregen over de maatschappelijke consequenties

voor een individu wat betreft woon- en werkmogelijkheden. Op grond van een vrij algemene eind-

score worden deze consequenties bepaald. Data omtrent validiteit en betrouwbaarheid zijn niet be-

kend, maar lijken zeker nodig om de waarde van dit instrument te kunnen beoordelen.

G e raadp I e e g de literaruur

States & Viano, 1989.

3.2.9 Arbeidshandicap vragenlUst: NIPG-TNO, Nijboer en Wevers (1990)

Doelstelling

De arbeidshandicap vragenlijst is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma "arbeids-

handicap" van het NIPG-TNO. In de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen beperkingen in

vaardigheden tijdens ADl-activiteiten en beperhingen in vaardigheden die nodig zijn voor het

werk. Een beperking in een dagelijkse vaardigheid hoeft namelijk niet te leiden tot een beperking in

het werk. Als voorbeeld wordt een persoon geschetst met loopbeperking. Dit hoeft bij kantoorwerk

geen problemen op te leveren.

De lijst is in een ondezoek van Nijboer en Wevers (1990) gebruikt om de verschillen ten aanzien

van bovenstaande variabelen te meten tussen gezonde en gehandicapte weÍknemers (gedefinieerd
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als "iemand met een blijvende ziekte, aandoening of stoomis, waarvan normale rolvernrlling in de

aÍbeid wordt beperlrt" (Nijboer, 1987)), die herplaatst lvaÍen of een werkaanpassing hadden gekÍe-

geÍt

Stntcruur

De lijst bestaat uit 5 categorieën:

. persooÍlskenmerken

. aandoeningen, beperkingen in vaardigheden en gezondheidsklachten

. werkasnpassing

. huidige werk

. meningen over het werk.

De vragen bestaan voor het overgrote deel uit vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden.

De invultijd bedraagt, ondanks het grote aantal vragen per categorie (variërend van24 voor de per-

soonskenmerken tot 90 vragen over het huidige werk), ongeveer een uur.

Validiteit

De validiteit van de lijst is bepaald in een onderzoek, waarbij gekeken werd in hoevene de scorcs

op de vragenlijst overeenkwamen met de antwoorden die dezelfde personen in een interview gaven.

Dit leverde een positief resultaat op (Nijboer & Wevers, 1991).

B etrouwbaarheid, standaardisatie

De betrouwbaarheid is niet onderzocht. Gegevens over standaardisatie worden niet vermeld.

Commentaar

De vragenlijst "arbeidshandicap" lijkt een veelbelovend instrument. Verder onderzoek zal moeten

uitwijzen welke toepassingsmogelijkheden de schaal biedt.

G eraadp I e e g de I ite raruur

Nijboer & \Mevers, 1991.
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3.2.10 Meetinstrument "kwaliteit van de aansluiting": BÍouwers e.a. (1991)

Doelstelling

Het Ministerie van Sociale Taken en Werkgelegenheid (SZUD heeft medio 1989 aan het NIPG-

TNO de opdracht gegeven een meetinstrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in de be-

drijven van de sociale werlcvoorziening*. Het doel van dit instnrment is op systematische en eeÍl-

voudig toepasbare wijze irzicht geven in eventuele problemen in de aansluiting nrssen capaciteiten

van de SV/-werknemer en de eisen die de functie stelt.

Met behulp van het instrument wordt een inventarisatie gemaakt van de vereisten die een functie

stelt. Dit levert een zogenaamd "functieprofiel" op. Daamaast is aan de werkchef gevraagd voor

elke functie-eis aan te geven of de "taakvervuller" het betreffende niveau aankan. Dit levert een

"functioneringsprofiel" op. Tevens wordt het oordeel van de werknemer over het werk gevraagd.

Uiteindelijk wordt bepaald of de capaciteiten van de persoon aansluiten op de vereisten van de

functie en wordt "de kwaliteit van de aansluiting" beoordeeld. Een slechte score op het functione-

ringsprofiel moet aanleiding geven tot ontplooiing van activiteiten die erop gericht zijn de discre-

pantie tussen functie-niveau en functie-vereisten op te heffen. Te denken valt hierbij aan functie-

aanpassing of training ery'of opleiding van het individu.

Sffucruur

Het meetinstrument bevat feitelijk drie profielen. Het functieprofiel (vereisten van de functie) be-

staat uit drie clusten:

r een cluster "zinfuigen", bestaande uit drie items;

. een cluster "motorisch-energetisch", waarin tien items over lichamelijke vaardigheden;

. een cluster "taakinhoud" dat 25 items bevat over de vaktechnische, organisatorische en commu-

nicatieve functievereisten.

Van elk item wordt aangegeven of dit een lage, middelmatige of hoge vereiste vonnt in de functie.

Het tweede profiel, het functioneringsprofiel, wordt evenals het functieprofiel beoordeeld door een

arbeidsdeskundige of de werkchef. Voor elke functie-eis moet de beoordelaar bepalen of de taak-

vervuller "boven", "op" of "onder" het door hem of haar aangegeven taakvereiste-niveau functio-

neert. Zowel het functie- als het functioneringsprofiel worden dus op een drie-puntsschaal gescoord.

* Bedrijven van de Sociale ïferkvoorziening zijn bedrijven waar werknemer§, vallend onder de
V/et Sociale V/erkvooziening, tegen loon arbeid verrichten met tot doel behoud, herstel of be-
vordering van de arbeidsgeschiktheid. De aangeboden arbeid dient, waar mogelijk, ertoe te leiden
dat de WSW-werknemer na verloop van tijd een functie buiten de sociale werkvoorziening kan
aanvaarden.
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Het oordeel van de werknemer over het werk en zijn of haar fimctioneren wordt met behulp van

een "eryaÍingsprofiel" verkregen. Dit profiel is zoveel mogelijk analoog aan het funaie- en functio-

neringsprofiel opgesteld. Naast vragen over de zintuigen, houdingen en bewegingen, vaktechnische,

organisaorische en communicatieve aspecten worden nog erkele algemene indnrkken van het werk

gevraagd. De vragen dienen met ja of nee beantwoord te wolden.

De drie profielen leveren uiteindelijk informatie over "de kwaliteit van de aansluiting".

Validiteit

De validiteit is per profiel beoordeeld. De validiteit van het functieprofiel is bepaald door de gemid-

delde scores van het taakinhoudelijke deel van het meetinstrument te vergelijken met de "taakin-

houd-classificatie" van de Sociale Werkvoorziening, hetgeen een significante samenhang liet zien.

Voor het motorisch-energetische deel werd geen relatie venuacht met de taakinhoud classificatie.

Op gfond van eerdere Íesultaten met het cluster "motorisch-energetisch" wordt zij door de auteurs

toch als een bruikbare indicator van fysieke items op het motorisch-energetisch terrein beschouwd.

De validiteit van het functioneringsprofiel is bepaald door de scores te vergelijken met een seotn-

daire beoordeling van de werkchef van het actuele functioneren van een werknemer via een inter-

view-methode. Dit leverde een redelijk valide beeld op.

De validiteit van het werknemersinstrument is ook bepaald door vergehjking met informatie inge-

wonnen via interviews bij 107 werknemers. Wat betreft de verschillende categorieën werd gekeken

naar de mate van overeenkomst. De percentages varieerden tussen 667o voor de categorieën licha-

melijke klachten en de vaktechnische aspecten tot 80Vo voor de items met betrekking tot de arbeids-

omstandigheden. De resultaten worden door de auteurs bevredigend genoemd.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is evenals de validiteit per profiel beoordeeld. Gegevens omtrent de interbe-

oordelaarsbetrouwbaarheid laten een positief beeld zien. Er is zowel "per aspect" als per "totaal-be-

oordeling" gekeken naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Aan arbeidsdeskundigen en werk-

chefs is gevraagd een beoordeling te geven van 39 items met betrekking tot de functievereisten (het

functieprofieD. nj moesten per item bepalen of het ging om een lage, middelmatige of hoge vereis-

re. In 7O7o tot 8O7o van de gevallen deelden de beide beoordelaars de items heUelfde in. Voor vier

items was de overeenkomst iets minder 6O-657o en voor vijf items lag de overeenkomst hoger,

9OVo. Over het algemeen scoorden de aóeidsdeskundigen iets lager, hetgeen kan duiden op het feit

dat de werkchefs dichter bij de praktijk staan en ervaren dat een aantal taken zwaarder zijn dan zij

"op papier" lijken.
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lVat betrcft de "totaal-beoordeling" wordt een canonische correlatiecoëfficiënt van 0.97 bereikt, het-

geen duidt op een zeer hoge betrouwbaarheid van het instrumenl De inteme consistentie van het

functieprofiel is voor de drie clusters bepaald en leverde Cmnbach's alpha's op variërcrd van O.77

tot 0.94, wijzend op een grote samenhang tussen de items. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

van het functioneringsprofiel ligt rond de 707o.

Bij het ervaringsprofiel is gekeken naar de mate van overeenkomst tussen de beoordeling van de ar-

beidsdeskundige c.q. werkchef en de werknemers. De correlatiecoëfficiënten waÍen laag, rond 0.25.

De gevonden discrepantie is waarschijnlijk gelegen in het feit dat werknemers het werk en de daar-

bij behorende klachten en wensen in een ander licht zien dan de werkchef, waardoor het functione-

ren venchillend beoordeeld wordt. Toch stellen de auteurs dat het ervaringsprofiel voldoet aan de

wetenschappelijke eisen wat betreft betrouwbaarheid.

Standaardisatie

Gegevens hierover ontbreken.

Commentaar

Het meetinstrument "Kwaliteit van de aansluiting" lijkt een voldoende valide en betrouwbaar meet-

instnrment dat te gebruiken is om de mate van discrepantie tussen belasting en belastbaarheid te

bepalen. Het instrument signaleert als het ware de problemen. Dit is zowel op individueel als

groepsniveau mogelijk. Het instrument is in principe voor elke functie te gebruiken. Het instmment

is onrwikkeld voor gebruik in bedrijven van de Sociale werkvoooiening. Toepassing op groteÍe

schaal zowel in de revalidatie als bij reihtegratie-procedures lijkt mogelijk.

G er aadp I e e g de literatuur

Brouwers e.a., 1991.

3.3 ADl-vragenlijsten

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van een groot aantal ADl-vragenlijsten.

ADL staat voor Activities of Daily Living. In Nederland wordt de term ADL over het algemeen

vertaald met Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Een eenduidige definitie van ADL is er

niet. De term komt al in publikaties uit de jaren '40 voor, maar welke activiteiten nu expliciet

behoren in de categorie ADL wordt niet duidelijk.
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Over het algemeen bevatten de ADl-vragenlijsten items die betrekking hebben op basale hande-

lingen als voeden, aan- en uitkleden, zelfuenorging en transfers, functies die ten gevolge van een

beperking of handicap problemen kunnen opleveren.

ADl-vragenlijsten worden over het algemeen gebruikt in een klinische omgeving, met name in

ziekenhuizen en revalidatie-centra, waar zij tot doel hebben een indicatie te geven van de mate van

onaftrankelijkheid van een individu bij uitvoering van ADL-taken. Deze indicatie wordt gebruikt als

hulpmiddelompÍognosestestellen,debehoefteaanmedischezorgtebepalenery'ofhetrevalidatie.

pÍogf,amma op te baseÍen erVof evalueren.

Vanaf de jaren '70 heeft de term ADL geleidelijk een ruimere betekenis gekregen. Er wolden nu

ook activiteiten onder verstaan die maatschappelijk gezien relevant zijn om onaftankelijk te kunnen

functioneren. Boodschappen doen, koken en met geld om kunnen gaan zijn op dit terrein enkele

voorbeelden. Vaak wordt aan deze "ruimere" ADl-opvatting de naam IADL gegeven. De term

IADL staat voor lnstnrmental Activities of Daily Living. Hieronder worden activiteiten veÍ§ta:rn

waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten of hulpmiddelen. In Nederland wordt voor deze

activiteiten geen andere term gebruikL maar behoren zij tot de ADl-handelingen.

Om enige structuur aan te brengen in de grote groep "ADL-vragenlijsten" en een indntk te geven

van aantallen, doelstellingen en kwalitatieve eigenschappen zijn in tabel 3.2 de gevonden vragenlijs-

ten weergegeven. Er is daaÖij onderscheid gemaakt in drie "meetgebieden":

o als de vragenlijst heÍ functioneren tijdens basale dagelijkse verrichtingen meet, spreken we van

ADL-lijs[

. wordt het dagelijks functioneren in ruimere. maatschappelijkere context geplaats[ dan veran-

derd de naamgeving in IADL;

. een derde categorie wordt gevormd door vragenlijsten die grotendeels bestaan uit ADL-vragen'

maar daamaast ook vragen naar het psychosociale. mentale, en maatschappelijke functioneren,

hetgeen inzicht geeft in de "functionele status" van een individu (FS).

Van deze ADL-vragenlijsten wordt hieronder een beknopte beschrijving per lijst gegeven. De doel-

stelling, structuur en kwaliteitseigenschappen worden kort uiteengezet. Daarnaast is van elke lijst

een voorbeeld te vinden in bijlage 1.
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T*el 32 O'enk*rt ADL-vragenliistsn (voor eoír wiladng van de vragenlijshamen: zh tÍjlage 2)

wagenlipbn g0b.BwBaVwdo€l toepassing beoodelaar Va
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2. lGtr lndex

3. BarËel lndex

4. Kenny SelÍcare 
.

5. ADL rating scale
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8. ADL walualion brm

9. Simulabd ADL examimtion

10. FLS

11 . SIP

12. Oswsry

13. API

11. ADL lsl

15. FSRS

16. Klein-Bell AOL scale

17. RDRS-2

18. Rohnd's SIP

19. Waddel disabilily index
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E. Tutt
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Verldaring gebruikle symbolen :

Doebtelling : D=demriptieÍ, E=evalualiel, p=pedMeí

Tepassing : l=indiviJueel,G=groepsgedls
Beoordelaar : D=deskundige, P=percoonzelí
Va : valklileil volgens aubur
Ba : befouuóaarheid volgens auteur:

+ = voldoende, goed

t = mati0
- = ontoïdoend€, sl€chl

Vw en Bw : de waarde die men aan repectievelijk Va en Ba kan h€óton op grond van de ondezoeksmehoden

+ = v€€l waaÍde, ui§ebreid ondezoek
- = onzekeÍE waade, weinig ondezosk bechikbaar

GetÍed : P=funcliemogelijldredenpsísoon(b€lastbaaóeid), F=tunclievereislen(b€lasling)

Alle cargorieén: o = onbeksnd
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3.3.1 The PLILSES Profile: Moskowitz en MccanÍt (1957)

Doelstelling

De PLJLSES profile is ontwikkeld om de mate van functionele onafhanketijkheid van chronisch zie-

ken en ouderen in klinische instellingen, met narne revalidatiecentra, te meten. Deze lijst wordt ge-

bruikt om voonpellingen te doen over het revalidatieproces, vooruitgang in de gezondheidstoestand

van de patiënt te evaluercn en een bijdrage te leveÍen aan de vaststelling van de inhoud van het

revalidatieprogramma.

Strucruur

De oorspronkelijke versie uit 1943 is ontwikkeld om de lichamelijke fitheid van Canadese soldaten

tijdens de ?*, wereldoorlog te bepalen. De naanr luidde toen de PULHEMS profile, waaóij elke

letter een bepaald functiegebied symboliseert:

. P = Physique

. fJ = Upper extremity

o l=l-owerextremity
o f{ = Hearing and ears

r f, = Eyes and vision

. |{ = Mental capacity

. S =Emotional Stability.

Moskowitz and McCann hebben kleine veranderingen aangebracht en het systeem bruikbaar ge-

maakt voor metingen bij chronisch zieken en ouderen. De eerste drie letters van de "PULSES"

pÍofile, zoals de naam nu luidt, hebben dezelfde betekenis behouden. De laatste drie leners staan

voor:

. S=Sensorycomponents

r f,, = Excr€tory functions

. S = Mental and emotional Status.

Ofschoon de PLILSES lang geleden ontwikkeld is, wordt zij nog steeds gebruikt, vaak in combina-

tie met andere vragenlijsten. Via de PLILSES wordt namelijk een globale indruk verkregen van het

functioneren van een individu op bovenstaande 6 gebieden. Elke van de 6 deelgebieden van de

PLJLSES is in vier categorieën te scoren. I staat daarbij voor normaal functioneren, 4 voor emstige

beperkingen. Een minimale score van 6 geeft dus een goede algemene gezondheid aan, een scol€

van 12 of hoger wijst op aanzienlijke functiestoomissen en grote(re) kans op blijvende beperkingen.

Bij elk van de 6 gebieden wordt voor elke scoringscategorie een korte toelichting gegeven, bijvoor-
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beeld: scoÍe 1 met btrekking tot de fysieke conditie geldt als "de persoon vertoont geen aarzienlij-

ke afwijkingen gezien zijn leeftijd". Van echte standaardisatie is dus geen sprake, tvant onduidelijk

is hoe bepaald moet worden of een afwijking "aaruienlijk" is voor een bepaalde leeftijd. Toch is de

PLTLSES een veelgebruikt instrument waarmee snel en eenvoudig een globale indruk te verkrijgen

is van de algemene gezondheidstoestand van een individu.

V aliditeit en betrouwbaarheid

In vele onderzoeken is aangetoond dat de PLJLSES een valide en betrouwbaar meetinstrument is

met een gote sensitiviteit voor meting van veranderingen (Granger & Greer, 1976; McDowell &

Newell, 1987).

3.3.2 Index of ADL: Kaz (1959, hezien in 1976)

Doelstelling

Oorspronkelijk is de Index of ADL ontwikkeld om het lichamelijke functionercn van patiënten met

heupfracturen of een CVA te meten. Daama werd de index op ruimere schaal gebruik:t om de licha-

melijke beperkingen ten gevolge van een chronische aandoening te meten, de effectiviteit van een

behandeling te bepalen of om voorspellingen te doen over het verloop van bepaalde chronische

ziekten.

De ADl-index is gebaseerd op empirische ondezoeken naar de gevolgen van ouderdom. Deze

onderzoeken toonden aan dat de afrrame in lichamelijk functioneren in een bepaalde volgorde op

treedt, waarbij het uiwoeren van complexe functies eerder onmogelijk wordt dan de uitvoer van

simpelere activiteiten. Tijdens het revalidatie-proces zullen ook eerst de simpele functies herstellen,

daama de meer complexe activiteiten.

Strucruur

De index meet de mate van onaftrankelijkheid bij uitvoering van zes ADl-activiteit€n: baden, aan-

kleden, naar-het-toilet-gaan, transfers, continentie. voeden. De mate van onafhankelijkheid wordt op

een drie-puntsschaal ll,eergegeven. Voor elke activiteit afzonderlijk wordt de score (1,2 of 3) toe-

gelicht. Een totaalscore. weergegeven in een lettercode. geeft aan op welke terreinen de persoon

afhankelijk en op welke hij onaÍhankelijk is.
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V aliditeit en betrouwbaarheid

Ofschoon de Index of ADL, vaak ook Katz index genoemd, een veel gebruikt meetinstrument is op

tal van terÍeinen, zowel bij volwassenen als kinderen, ge€steluk en lichamelijk gehandicapten en

chronisch zieken is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de validiteit van het instrument. De

betrouwbaartreid is wel uitgebreid ondezocht en kan goed worden genoemd (Katz e.a., 1970).

3.3.3 Barthel Index: Matroney en Barthel (1965)

Doelstelling

De Barthel Index is ontrvikkeld om de mate van functionele onaÍhankelijkheid voor en na een me-

dische intewentie in beeld te brengen en tevens om de behoefte aan verpleeghulp te bepalen. De

oonpronkelijke doelgroep bestond uit langdurig in het ziekenhuis verblijvende patiënten met neulo-

musculaire of orthopedische aandoeningen. De Barthel Index werd echter al snel ook voor ardere

patiëntengroepen en doeleinden gebruikt, bijvooröeeld om prognoses te stellen en ter evaluatie van

de medische voorzieningen of het geboden revalidatie-prognmma.

Structuur

De Barthel Index bevat l0 ADl-activiteiten, die met 0, 5, 10 of 15 beoordeeld kunnen worden. Per

activiteit wordt de betekenis van de verschillende scores beschrcven. De nul betekent dat de activi-

teit niet te meten is, 5 geeft een gestoorde functie aan en 10 of 15, afhankelijk van het item, duiden

op normaal, onafhankelijk functioneren. Een totaalscore van 60 geeft de grcns :um tussen onafhan-

kelijkheid en afhankelijkneid.

Validiteit en betrouwbaarheid

De validiteit en betrouwbaarheid van de index is in vele studies onderzocht en voldoende gebleken

(Granger e.a., 1976: McDowell, 1986). De Barthel Index wordt vaak gebruikt als referentie aan de

hand waarvan de validiteit van andere vragenlijsten kan worden bepaald.
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3.3.4 The Kenny Self-care Evaluation: Schoening e.a. (1965, herzien in 1973)

Doelstelling

Met behulp van dit meetinstrument meet men de functionele capaciteit van een individu, aan de

hand waarvan men bepaalt of het mogelijk is voor de betreffende persoon om onafharkelijk thuis

of in een beschennde woonvorm te leven. De bedoeling was dat dit instmment meer informatie op

zou leveren dan de traditionele ADl-vragenlijsten.

Strucruur

De Kenny Self-care Evaluation bestaat uit 7 categorieën:

. bewegingsmogelijkheden in bed

. transfeÍ§

. mobiliteitlverplaatsingsmogelijkheden

. aary'uitkleden

. persoonlijkeverzorging

. blaas- en darmfunctie

. voeding.

Deze 7 categorieën zijn in subcategorieën ingedeeld, die ieder weer een aantal activiteiten bevatten.

In totaal zijn er 17 subcategorieën waarin 85 activiteiten gemeten worden. Van elke activiteit wordt

op een drie-puntsschaal gescoord of deze afhankelijk of onaftrankelijk kan worden uitgevoerd. Hoe

de verschillende score-categorieën zijn geformuleerd, wordt niet vermeld.

Validiteit en betrouwbaarheid

De Kenny Self-care evaluation is een vrij gedetailleerd meetinstrument. De interbeoordelaarsbe-

trouwbaarheid ligt iets hoger dan bij de hiervoor beschreven ADlJijsten. De validiteit van de Ken-

ny is in een groot aantal studies ondezocht en verschilt niet significant van die van de Katz of

BaÍhel Index. Tevens is de Kenny zeeÍ sensitief gebleken voor registratie van veranderingen in

functioneren van een individu (Gresham e.a., 1980).
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3.3.5 ADL-Rating Scale: Dinnerstein e.a. (1965)

Doelstelling

De ADL-Rating Scale is onderdeel van een gÍoter ondezoeksprogramma (waar verder geen infor-

matie over wordt gegeven) waaöinnen onderzoek werd gedaan naar variabelen die het "revalidatie-

resultaat" beihvloeden. Binnen dit programma ontstond de behoefte aan een meetinstnrment, waar-

mee het functioneren van een individu in een kwantitatieve scoÍe kon worden weergegeven: de

ADL-Rating Scale.

Structuur

De schaal bestaat uit 66 taken verdeeld over elf verschillende ADL-gebieden, die gedurcnde de dag

aan de orde komen. De schaal begint met de ochtend-onderdelen: opstaan uit bed, wassen, aankle-

den Daama volgen activiteiten die de hele dag voor kunnen komen, zoals rolstoelrijden, lopen,

zelfuerzorging, eten, zorg voor bezittingen, interpersoonlijke relaties. De laatste twee ADl-activitei-

ten vindt men Íum het eind van dag: uitkleden en naar bed gaan. De elf ADL-gebieden zijn in zes

deelactiviteiten opgedeeld. Van elk van deze deelactiviteiten wordt de uiWoering op een vijf-punts-

schaal weergegeven. De score 0 geeft aan dat de persoon de handeling volledig onaftankelijk uit

kan voeren, score 4 duidt op volledige athankelijkheid. De betekenis van de verschillende scores is

in een appendix weergegeven. Een volledig zelfstandig opererend individu zal een eindscore van 0

bereiken, een persoon die geheel aftrankelijk is van anderen bereikt de maximale score van 264.

Validiteit en betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de schaal is in een populatie van 20 patiënten bepaald. Tnwel voor de in-

terbeoordelaarsbetrouwbaarheid als voor de test-hertestbetrouwbaarheid werden correlatiecoëffici-

enten tussen 0.93 en 0.98 verkregen, duidend op hoge betrouwbaarheid. Daamaast i§ het met de

ADL-Rating Scale goed mogelijk om veranderingen in het functioneren van een individu in de tijd

te registreren, aldus Dinnerstein (1965). Data omtrent de validiteit van de schaàl ontbÍeken.

3.3.6 The Physical Self-Maintenance Scale: Lawton en Brody (1969)

Doelstelling

De Physical Self-Maintenance Scale (PSMS) is ontwikkeld als plan- en evaluatie-methode voor de

behandeling van personen ouder dan 60 jaar, die zowel in klinische instellingen als thuis leven. De
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schaal is gebaseerd op de theorie, dat het menselijk gedrag hiërarchisch is opgebouwd. De basis

wordt gevormd door lichamelijke behoeften en functies, waarna" respectieveluk, IADl-functies,

motivatie en sociale interactie volgen.

Strucruur

De PSMS bevat 6 categorieën die op een vijf-puntsschaal gescoord worden; 1 geeft daaóij volledi-

ge onafrrankelijltreid aan, 5 volledige aftrankelijkheid, waarbij hulp van derden echter geweigerd

wordt. Voor elke categorie wordt de betekenis van de 5 scores omschrcven,zodat duidelijk wordt

wat bijvoorbeeld score 3 in de categorie "aankleden" betekent.

Validiteit en betrouwbaarheid

De PSMS wordt niet vaak vermeld in de literatuur maar blijkt een betrouwbaar en valide instru-

ment om het functioneren tudens ADl-activiteiten te meten. Het instrument is zowel geschikt voor

gebruik in instellingen als voor ondezoeksdoeleinden (McDowell & Newell, 1987).

3.3.7 Scranton's Evaluation of Function: Scranton e.a. (1970)

Doelstelling

De vragenlijst van Scranton is gebaseerd op de lijst van Gauger uit 1964. Gauger ontwikkelde een

vragenlijst waannee hij "het bestaansniveau" van oudere veteranen kon bepalen om zo een passende

opvang voor deze personen te vinden na ontslag uit het revalidatie-centrum.

Structuur

De patiënten werden beoordeeld op hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden, die gemeten

werden aan de hand van 20 items. De items hadden betrekking op ADl-verrichtingen en medisch-

sociale factoren. De items werden gescoord op een zeven-puntsschaal, variërend van score l, nor-

maal, onafhankelijk functioneren tot score 7, duidend op een slechte situatie en totale afhankelijk-

heid van derden.

Scranton e.a. hebben deze lijst van Gauger veranderd en toepasbaar gemaakt voor een groterc leef-

tijdscategorie. Tevens worden enkele items wat gedetailleerder bevraagd in de nieuwe versie en

worden de medisch sociale factoren, niet zoals bij Gauger. beoordeeld door de arts, maar kunnen zij

direct via de vragenlijst door een observator gescoord worden. Scrantons' lijst bevat 27 items.
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Validiteit en betrouwbaarheid

De validiteit van de nieuwe lijst is voldoende, aldus de auteurs. Dit is gebleken uit vergelijkingen

tussen de scores op de lijst en het oordeel van een arts of therapeut over de verschillende items.

Scranton e.a. hebben de lijst gebruikt ter evaluatie van het revalidatiepÍoces van verschillende pati-

entengoepen. Gekeken is naar de score op de lijst bij aanvang van de therapie, bij ontslag en tij-

dens follow-up onderzoek. Voor alle patiëntengroepen is er een afttame van de scoÍe, dus een ver-

betering ten aanzien van het functioneren te zien. Wel blijft er voor elke categorie tijdens follow-up

een bepaalde mate van beperking aanwezig. De nadruk van de revalidatiedoelstellingen moet daar-

om meer gelegd worden op het zo zelfstandig mogelijk leren omgaan met deze beperkingen, zodat

de persoon het voor hem/traar hoogst haalbare fysieke, mentale en sociale niveau van functioneren

bereikt. De doelstelling van de lijst is dan ook het formuleren van meer realistische revalidatie-

doelstellingen en het duidelijker zicht krugen op de behoeften die er bij de verschillende patiën-

tengroepen bestaan na ontslag uit het revalidatiecentrum.

De betrouwbaarheid van dit instrument moet nog uitvoerig onderzocht worden.

Het gaat hier duidelijk om een oudere lijst, waarin suggesties gedaan worden die terug te vinden

zijn in de ICIDH van de WHO (1980).

3.3.8 ADL Evaluation Form: Donaldson e.a. (1973)

Doelstelling

Donaldson's ADL Evaluation Form is gebaseerd op een literatuurstudie, uitgevoerd door medewer-

kers van het revalidatie-instituut van Tufts-New England Medical Center. In dit instituut was be-

hoefte aan een goede ADl-vragenlijst. die te gebruiken was in een follow-up onderzoek van "ont-

slagen patiënten". De Engelstalige literatuur tussen 1950 en 1970 werd bestudeerd. Van alle gepu-

bliceerde ADl-vragenlijsten uit deze periode werd een selectie gemaakt. Alleen die vragenlijsten

werden gebruikt die een standaardscoringsprocedure bevatten, die in meerdere onderzoeken gebruikt

waÍen en die universeel toegepÍst konden worden. Zo bleven uiteindeluk 25 vragenlijsten over,

waÍwan de inhoud, dat wil zeggen de bevraagde variabelen, genoteerd werden. Alle variabelen die

in meer dan twee derde van de schalen voorkwamen, zijn gebruikt in Donaldson's Evaluation

Form.
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Structuur

De lust bevat 147 items. De scoring van elk item vindt plaats op een tien-puntsschaal, waarbij 0

staat voor "niet geëvalueerd" om welke reden dan ook. De score 1 betekent dat de peÍ§oon in staat

is de betreffende taak uit te voeren. Score 8 geeft aan dat de persoon niet in staat tot ui$oering en

dat iemand anders dit doet Score 9 tenslotte, "niet van toepassing", wordt gebruikt als een item niet

relevant is met htÍekking tot het klachtenbeeld van de persoon. De invultijd van de lijst varieert

van 15 tot 60 minuten, aftankelijk van de kennis die de beoordelaar heeft van de te beoordelen

persoon. De gescoorde formulieren zijn via een computerprogramma te geneÍeren tot een Kenny

Self-care Score, een Barthel Index ely'of een Katz index. In een onderzoek waarbij 100 personen

geëvalueerd werden ten aanzien van het functioneren tijdens ADl-activiteiten, bleek dat de

"Kenny" het best in staat is veranderingen te constateren. De "Katz" bleek hiertoe het minst ge-

schikt.

Geconcludeerd wordt dat dit ADL Form een compleet en objectief beeld geeft van het functioneren

van een individu, hetgeen, door computergebruik snel en effectief, in drie verschillende scores c.q.

indexen kan worden uitgedrukt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Data omtÍent validiteit en betrouwbaarheid ontbreken. De auteurs gaan er echter vanuit dat de vali-

diteit goed is, daar de ADL Form bestaat uit items. die in meer dan twee derde van 25 gepubliceer-

de ADl-lijsten voorkomen.

3.3.9 Simulated ADL Examination: Potvin e.a. (1972)

Doelstelling

De Simulated ADL Examination (SADLE) is een test-instrument waaÍmee de uitvoering van een

aantal ADL-activiteiten wordt beoordeeld op grond van de tijd die het verrichten van de activiteit

kost.

Stntctuur

De persoon wordt in een bepaalde "uitgangspositie" geplaatst, ontvangt enkele instructies en een

startsignaal. Daama dient de betretfende handeling zo snel mogelijk uitgevoerd te worden, terwijl

een paramedicus met een stopwatch de benodigde tijd meet. Van 12 van de totaal 19 taken wordt

de "eind"tijd bepaatd door de gemiddelde tijd van twee pogingen te nemen. Van andere activiteiten,
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zoals staan met de ogen open en staan met de ogen dicht op zowel twee als één van de benen

wordt de maximumtijd genomen van drie pogingen, waarbij 30 secorden de ma:rimaal te berciken

tijd is. Voor de onderdelen lopen met en zonder hulpmiddelen wordt de tijd gemeten die men nodig

heeft om 10 stappen te maken. Hiervoor hoeft men slechts één poging te doen. In appendix A

worden alle onderdelen uiwoerig beschreven. ln appendix B wordt voor elk onderdeel de instructie

aan de proe$ersonen beschreven, om een gestandaardiseerde testaftame te bevoÍderen.

Validiteit en betrouwbaarheid

Gegevens omtrent de test-hertestbetrouwbaarheid laten voor l0 van de 15 onderdelen waarden zien

tussen 0.47 en 0.75. Voor twee onderdelen. het gebruiken van een vork en het dichuitsen van een

kledingstuk, werden zeer lage correlatiecoëfficiënten gevonden. Dit heeft te maken met het feit dat

deze handelingen door veel proefoersonen zeer snel uitgevoerd konden worden (<2.0 sec.) waardoor

de reactietijd van de beoordelaar een relatief groot deel van de tijd vormde (t 0.2 sec. dat wil zeg-

gen lOVo\, waardoor grote variaties in tijd tussen de eerste en de tweede test werden gevonden,

resulterend in lage conelatiecoëfficiënten. Over de validiteit van de SADLE wordt niets vermeld.

Met behulp van de SADLE kan verandering in het functioneren van een individu worden geÍEgls-

treerd. Het is niet mogelijk om op grond van het testresultaat te bepalen wat de oorzaak is van de

verandering in functioneren Een toename van de spierkracht, een verbetering van de coördinatie of

motivationele aspecten kunnen in de tijdsscore niet worden uitgedrukt. De SADLE wordt dan ook

gezien als een kwantitatief meetinstrument. dat in combinatie met meer kwalitatieve instnrmenten

gebruikt kan worden ter evaluatie van de functiemogelijkheden van personen in een klinische om-

geving.

3.3.10 The Functional Life Scale: Samo e.a. (1972)

Doelstelling

De Functional Life Scale (FLS) is een kwantitatief meetinstrument dat een beeld geeft van de mo-

gelijkheden van een individu om te participeren en functioneren tijdens allerlei dagelijkse activitei-

ten. De FLS beschrijft het functioneren in terïnen van wat iemand "doet", niet in wat iemand "zou

kunnen doen" en geeft als zodanig het actuele functioneren weer. De FLS wordt gebruikt bij perso-

nen voor, tijdens of na het revalidatieproces.
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Strucruur

De FLS &vat 44 items, die onderverdeeld zijn in vijf cuegorieën:

. cognitie

. ADL

. activiteiten in huis

. activiteitenbuitenshuis

. sociale interactie, inclusief werk.

De activiteiten worden gescoord op een vuf-puntsschaal. Score 0 geeft aan dat de persoon de activi-

teit niet uitvoeÍt. Hieronder vallen ook die activiteiten die niet relevant zijn voor de betreffende

peÍsoon, bijvoorbeeld het uiwoeren van huishoudelijke activiteiten voor mannen (!). Score 4 geeft

aan dat de taak "noÍmaal" uitgevoerd wordt. "Normaal" is gedefinieerd als "die uitvoering die men

aantreft bij gezonde personen". Bij elke categorie wordt gekeken naar zelf-initiatief, frequentie,

snelheid en efficiency van de uiwoering van de bepaalde activiteit.

Validiteit en betrouwbaarheid

In een onderzoek uitgevoerd door 1l beoordelaars bij 25 patiënten bleek de test-hertestbetrourÀ,baar-

heid goed te zijn, met conelatiecoëfficiënten die varieerden tussen O.72 en 0.96. De inteÍbeoorde-

laarsbetrouwbaarheid liet eveneens hoge correlatiecoëfficiënten zien. variërend tussen 0.88 en 0.91.

Tevens is de inteme consistentie van de lijst onderuocht en adequaat gebleken (McDowell & Ne-

well, 1987).

De validiteit van de FLS is onderzocht door de score van 31 personen op de FLS te vergelijken

met de resultaten van een medisch ondezoek, uitgevoerd door een ervaÍen arts. Een vergelijking

tussen beide scores leverde een Spearnran rank conelatiecoëfficiënt op van 0.69, hetgeen, aldus de

auteurs, duidt op een voldoende nate van overeenkomst en dus valide meetinstrumenl Geconclu-

deerd wodt dat de FLS een betrouwbaar en valide meetinstnrment is, waarmee een kwantitatief

"overall" beeld van het functioneren van een individu te verkrijgen is. De belangrijkste klinische

toepassing ligt volgens Samo (1972) op het terrein van ondezoek naar factoren die gerelateerd zijn

aan het herstel (of het ontbreken hiervan) van personen met een lichamelijke of cognitieve stoomis.

43



TNO rapport

NTPG 93.028

3.3.11 The Sickness Impact Profile: Bergner e.a. (1976, heruien in 1981)

Doelstelling

De Sickness Impact Profile (SIP) is een meetinstÍument waaÍmee inzicht verkregen kan worden in

belemmeringen van gedrag ten gevolge van "ziekte". "Sickness impact" is gedefinieerd als dysfunc-

tie, gemeten in termen van gedragweranderingen die een beperking van de gewone dagelijkse acti-

viteiten van de betrokkene betekenen. De SIP heeft een brede Oepasbaarheid, zowel wat betreft de

aard en efluit van de aandoeningen a1s ook wat betreft de culturele achtergronden van de te onder-

zoeken populaties.

Stntctuur

De dagelijkse activiteiten die gemeten worden. zijn ondergebracht in 12 categorieën. De uiteindelij-

ke versie van de SIP (1981) bevat 136 items. De items zijn geformuleerd als uitspraken in de ik-

vorm. De respondenten wordt gevraagd om uitspraken positief te beantwoorden als zij op dat mo-

ment op hen van toepassing zijn (de referentie-periode is in feite I dag) en als de beschreven ge-

dragsbeperking te wijten is aan hun gezondheidstoestand.

De vragenlijst kan worden ingevuld door een interviewer, door de respondent zelf of op basis van

observatie door derden. Het invullen duurt ongeveer een half uur. Zowel voor de aftonderlijke cate-

gorieën als ook over de totale vragenlijst kunnen somscores worden berekend door de gewichten

van de positief beantwoorde items op te tellen. De gewichten zijn afkomstig van een schalerings-

procedure waarin een aantal beoordelaars de items al naar gelang hun emst moesten rangschikken

(Carter e.a., 1976). De 133 beoordelaars, 25 (para)medici en 108 leken, moesten de items op hun

eÍnst wat betreft disfunctioneren beoordelen zonder rekening te houden met de mogelijke oorzaak

of prognose van de dysfunctie.

Bij berekening van de totaalscore worden alle items betrokken. Daamaast is het mogelijk om sub-

scores te berekenen. De somscores (voor de totale lijst of voor bepaalde categorieën) worden ge-

deeld door de maximaal haalbare scores. Deze ratio wordt vermenigvuldigd met 100 om tot een

percentage te komen. De zo getransfomreerde score is dus te interpreteren als een bepaald percenta-

ge van een maximaal mogelijke mate van disfunctioneren (Bergner, 1988; Carter e.a., 1976).

Validiteit en betrouwbaarheid

Er zijn vele onderzoeken bekend waarin de validiteit en betrouwbaarheid van de SIP bestudeerd is.

Hieruit is gebleken dat de test-hertestbetrouwbaarheid hoog is: Cronbach's alpha varieeÍ van 0.88

tot 0.92 (Bergner e.a., 1976: Pollard e.a., 1976). Tevens is uit deze studies gebleken dat de be-
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trouwbaarheid hoger ligt voor de interviewer-methode in vergelijking met het zelf-invullen door de

patiënt de conelatiecoëfficiënten varieerden respectievelijk van 0.97 tot 0.87. De inteme consisten-

tie, onderzocht door Bergner (Bergner e.a., 1981), is zowel voor de verschillende categorieën als

voor de gehele lijst bepaald. Een Cronbach's alpha van 0.94 gevonden bij de intenriew-methode, en

0.81 als de patiënt de lijst zelf scoorde, duidt op voldoende inteme consistentie.

De SIP scorcs zijn gecorreleerd aan de Katz's Index om de validiteit te beoordelen. Voor 73 rcvali-

datie-patiënten leverde dit een correlatiecoëfficiënt van 0.46 op. Deze relatief lage waarde wordt

waarschijnlijk veroorzaakt door het bredere meetgebied van de SIP. Een vergelijking tussen de vijf

SlP-categorieën die ADl-activiteiten meten en de Kaz's Index leverde een correlatie van 0.64 op

(Bergner e.a., 1976). Een ander onderzoek. waaöij de SlP-score gecorrcleerd werd aan medische

onderzoeksresultaten, leverde een correlatiecoëfficiënt van 0.81 (Bergner e.a., 1981). Concluderend

kan gesteld worden dat de SIP een betrouwbaar en valide meetinstrument is, waarme,e een duidelijk

"overall" beeld van het furrctioneren van een patiënt te verkrijgen is.

Er bestaat een Nederlandse versie, die in overleg met de ui§inders van de SIP tot stand is geko-

men. De schalingsprocedure is in Nederland gerepliceerd. De uitkomsten hiervan zullen binnenkort

gepubliceerd worden. Inmiddels is het SIP in een tiental (lopende) Nederlandse studies gebruikt

(K.U.- Nijmegen, 1991).

3.3.12 The Oswestry l,ow Back Pain Disability Questionnaire: Fairbark (1980)

Doelstelling

The Oswesry questionnaire geeft een indicatie van de functionele beperkingen die een persoon on-

dervindt ten gevolge van pijn.

Structuur

De lijst bestaat uit l0 categorieën, die elk 6 items bevatten. De eerste categorie meet het effect van

analgetica op de pijn, de overige negen categorieën registreren de beperkingen die men ten gevolge

van pijn ervaaÍt tijdens typische dagelijkse activiteiten. De lijst meet dus niet zozeer de aard van de

pijn maar de gevolgen ervan op het dagelijkse functioneren. De vragenlijst wordt door de persoon

zelf ingevuld. Het statement dat het meest overeenkonrt met de situatie van de persoon dient aange-

kmist te worden. Als twee statements zijn aangekruist, wordt de "emstigste" gescoord. De score per

item loopt van 0 tot 5 en wordt per categorie toegelicht. De totaalscore wordt uitgedrukt als percen-

tage van de maximum score. Een score-percentage tussen 0 en 20 duidt op minimale beperking. Bij
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een scote tussen 2O en 40 spreekt men van middelmatige beperkingen. tussen 40 en 60 van emsige

beperkingen en hoger dan 60 wordt de sitruatie zeer emstig genoemd. De invultijd van de lijst be-

draagt ongeveer 5 minuten.

V al idit e it e n b e tr ouwbaarhe id

Een indicatie van de validiteit is gebaseerd op een onderzoek bij 25 patiënten die voor het eerst

rugklachten hadden en bij wie de kans op spontrum herstel gÍoot \vas. De vragenlijst werd wekelijks

afgenomen en gaf na drie weken duidelijk het hentel weer, hetgeen aldus FaiÖank pleit voor een

valide meetinstrument (Fairbank e.a.. 1980). De test-hertestbetrouwbaarheid is getest in een popula-

tie van 22 personen met lage rugklachten, die op twee opeenvolgende dagen de vragenlijst invul-

den, hetgeen een correlatiecoëfficiënt van 0.99 opleverde. De korte tijd tussen de eerste en tweede

test rcept enige vraagtekens op. Mogelijk wordt de hoge score bereikt door herkenning btj de proef-

personen. Fairbank spreekt ook van een goede inteme consistentie van de lust, maar geeft daanroor

geen statistische data.

De score op de Oswestry Questionnaire wordt gebruikt om behandelprogramma's op te baseren en

om veranderingen in het functioneren van patiënten te constateren. Verder onderzoek naar validiteit

en betrouwbaarheid bij grotere patiëntenpopulaties is gewenst.

3.3.13 Activity Pattern Indicators (API): Diller e.a. (in: Rock e.a.' 1984)

Doelstelling

The Activity Pattem Indicators (API) zijn een onderdeel van de Rehabilitation Indicators Project

(RI). Dit is een project dat in 1974 door bovenstaande onderzoekers is opgestaÍt met tot doel een

meetinstrument te ontwikkelen dat op grote schaal binnen de revalidatie bruikbaar was om de effec-

tiviteit van revalidatie-programma's te evalueren. Naast het onderdeel "Status", dat de beroeps- en

onderwijsstatus van een individu weergeeft. en het onderdeel "Skill", dat inzicht geeft in de activi-

teiten waaÍtoe een persoon in staat is. bestaat de API. De API geeft een beeld van de activiteiten

die een persoon daadwerkelijk venicht. Dc frequentie en het activiteitenpatroon worden bepaald.

Structuur

De API bestaat uit 64 items, die door de persoon zelf ingevuld worden. Er wordt telkens gevraagd

hoe vaak een bepaalde activiteit door de persoon wordt uitgevoerd. Op deze manier worden uitein-

delijk 64 activiteiten bevraagd, die in elf categorieën ingedeeld zijn. Dertig daarvan vragen naar de
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frequentie van uiwoer van de activiteiten in de afgelopen week, 34 vragen zowel naar de afgelopen

week als de afgelopen maand. Het invullen van de lijst neemt 10 à 20 minuten in beslag.

De scoringsprocedure is eenvoudig: slechts de weergave van de frequentie. De beoordeling van de

score is gebaseerd op de bepaling van het individuele gemiddelde en de afwijking hiervan tot het

groepsgemiddelde, voor elk van de elf categorieën. Een verdere beschrijving c.q. pÍotocol voor de

scorevenverking wordt niet gegeven.

V aliditeit en betrouwbaarheid

De test-heÍtestbetrouwbaarheid is goed voor die categorieën waaÍtoe activiteiten als "verzorging van

kind(eren)", "zelÍvetzorging" en "huishoudelijke activiteiten" behoren. De waarden voor "weÍk",

"actievefuassieve recreatie" en "sociale activiteiten". waren lager. Dit wijst volgens Rock (Rock e.a.,

1984) op veranderingen in frequentie van uitvoer van deze activiteiten, die, op grond van de tussen-

liggende zes weken, niet onvenvacht zijn. Behalve dat deze activiteiten aftankelijk zijn van de ge-

zondheidstoestand van de persoon, worden z.ij beihvloed door exteme factoren als het weer, finan-

ciën en de tijd van het jaar.

De validiteit is onderzocht in een populatie van l0z[ personen en voldoende. aldus Rock (1984).

Met behulp van de API kunnen ondcrzoekers en medici het gedrag van een individu beschrijven.

Het is een puur kwantitatief meetinstrument. dat nies zegt over de kwaliteit van de uitvoer van

activiteiten.

3.3.14 ADL-Test: Lawton (1980)

De enige informatie die van dit meetinstrument gevonden is, betreft datgene wat Law en Letts be-

schrijven in een review-artikel uit 1989. Aan de ADL-test wordt een destudieve functie toegeschre-

ven De [jst is goed te gebruiken in k]inische situaties en is ontwikkeld voor volwassen patiënten

in de revalidatie. De invultijd bedraagt ongeveer I uur. Hoeveel items de schaal bevat, wordt niet

vermeld. De betrouwbaarheid wordt "poor" genoenrd. Dit kan betekenen dat deze matig is of dat er

geen gegevens over bekend zijn. De bcoordeling "poor" geldt voor de inteme consistentie, de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid en de test-hcrtestbetrouwbaarheid. De validiteit wordt als "redelijk"

beschreven.

De oorspronkelijke publikatie van Lawton uit 1980. waarin de ADL-test uitgebreid wordt be-

schreven en waarin ook de test zelf staat afgedrukt. was niet te achterhalen.
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3.3.15 The Functional Stahrs Rating System: Forer (1981)

Doektelling

De Functional Status Rating System (FSRS) bepaalt de hoeveelheid hulp die revalidatie-patiënten

nodig hebben in het dagelijkse leven. Het meet de mate van onafhankelijlóeid tijdens ADL-activi-

teiten, communicatieve vaardigheden en sociale interacties.

Stntcruur

De FSRS bevat 30 items, verdeeld over vijf categorieën. Elke discipline van het medische behan-

delteam beantwoordt die items die tot het eigen taakgebied behoren. Alle items worden gescoord

met een cijfer tussen 1.0 en 4.0, waartussen elke waarde met 0.5 toeneemt. Voor de categorieën

"zehetzoÍging en mobiliteit" betekent de waarde 1.0, dat de persoon niet in staat is de betreffende

handeting uit te voeren, de waarde 4.0 betekent daaÍentegen dat de persoon geheel onafhankelijk de

taak kan vervullen. Voor de items die betrekking hebben op "communicatie, psychosociale en cog-

nitieve aspecten", geeft score 1.0 aan dat er sprake is van een zeer emstige stoornis. Als het betÍef-

fende item niet gestoord is, wordt score 4.0 gehanteerd.

Validiteit en betrouwbaarheid

De informatie omtrent de betrouwbaarheid van het instrument beperkt zich tot de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, die goed is. Cmnbach's alpha's variëren van 0.81 tot 0.92. Gegevens over de

validiteit worden nauwelijks vermeld. Ondanks de minimale informatie over de validiteit, is de

FSRS beschreven omdat het één van de meest recent ontwikkelde ADl-vragenlijsten is. Het is een

gedetailleerde lijst, die een breed gebied in kaart brengt. De schaal is relevant gebleken bij klinisch

gebruik, verder onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid is echter wel gewenst.

3.3.16 The Klein-Bell ADL-Scale: Klein en Bell (1982)

Doelstelling

De Klein-Bell ADL-Scale is ontwikkcl<l voor klinisch en onderzoeksmatig gebruik. De schaal geeft

een beeld van de mate van onafhankelijk functioneren van personen tijdens ADl-activiteiten. De

informatie kan worden gebruikt om vooruitgang in fysieke functiemogelijkheden te ÍegistÍeren,

revalidatie-pÍogramma's te evalueren en de communicatie tussen patiënt, familie. ziektekostenverze-

keraars en hulpverleners te optimaliseren.
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Strucruur

De lijst bestaat uit 170 items, die onderverdeeld zijn in 6 categorieën:

. aaly'uitkleden

. mobiliteit

. (sociale) eliminatie

. zeLfverzorgtng

. gebruik van de noodtelefoon.

De items worden op een vijf-puntsschaal gescoord. Als er sprake is van "failure", dat wil zeggeÍr

dat de persoon maximale verbale of fysieke hulp nodig heeft bU uitvoering van de taak, wordt een

score 0 gegeven. Als de persoon het betreffende item zelfstandig kan uitvoeren, dan geldt de

maximale score 5. De items zijn gewogen op basis van beoordeling van zowel ergo- als fysiothera-

peuten. waarbij 4 criteria gehanteerd zijn:

. hoe moeilijk is de uiwoering van de taak voor een gezonde. valide persoon?

. hoe moeilijk is het voor een valide persoon om deze taak voor een ander uit te voeren?

. hoeveel tijd kost de uitvoering van deze taak?

. hoe schadelijk is het voor iemands gezondheid als deze taak niet wordt uitgevoerd?

Het "gewicht" van elk item en de scoringsprocedure zijn vermeld in een gepubliceerde handleiding.

Een referentie wordt hier echter niet vemteld.

V aliditeit en betrouwbaarhe id

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bij ongetrainde beoordelaars voldoende te noemen: 927o,bij

getrainden wordt het percentage venvacht hoger te z[n (Klein e.a., 1982). De test-hertestbetrouw-

baarheid is goed, aldus Law en Usher (Law e.a.. 1988). Volgens laatstgenoemden is ook de interbe-

oordelaarsbetrouwbaarheid als adequaat te bestempelen. Uit een onderzoek uitgevoerd bij 21 pati-

enten 5 maanden na ontslag uit de revalidatie-kliniek bleek dat de personen met een lage(re) score

op de schaal een gÍotere behoefte aan hulp hadden bij uitvoering van dagelijkse activiteiten. De

correlatie van -0.86 duidt op voldoende validiteit (Klein e.a., 1982; Law & Letts, 1989). De schaal

is ook zeer gevoelig gebleken voor registratie van veranderingen in het functioneren van een indivi-

du (Law & Letts, 1989).
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3.3.17 The Rapid Disability Rating Scale-2: Linn e.a. (L967, hezien in 1982)

Doelstelling

De oorspronkelijke Rapid Disabitlity Rating Scale is ontwikkeld in 1967 als een meetinstrument

van de functionele capaciteit en mentale status van oudere, chronisch zieken. De herziene versie uit

1982, de RDRS-2, gepubliceerd door Linn en Linn is op een groter gebied toepasbaar.

Structuur

De RDRS-2 bestaat uit 18 items. grotendeels op het tenein van ADL, die op een 4-puntsschaal

gescoord worden. Het actuele gedrag van de persoon wordt beoordeeld, waarbij de vraag steeds is

in hoeverre er hulp nodig is bij uitvoering van de betreffende taak. De antwoordmogelijkheden

variëren van geen hulp (score l) tot maxinrale hulp (score 4). De lijst wordt ingevuld door een

hulpverlener of een persoon die de patiënt goed kent en observeert bij uitvoering van de taken. Als

de observaties eenmaal gemaakt zijn, kost het ongeveer 2 minuten de lijst in te vullen. Een totaal-

score wordt verkregen door sommatie van de verschillende antwoordcategorieën en varieert van l8

tot72. Hoe hoger de score hoe sterker de nrate van beperking.

Validiteit en betrouwbaarheid

De befiouwbaarheid is in een aantal studies onderzocht. Voor zowel de interbeoordelaars- als de

test-hertestbetrouwbaarheid zijn goede resultaten gevonden (Linn. 1967; Linn e.a., 1982). Ten aan-

zien van de validiteit zou nog meer onderzoek uitgevoerd moeten worden. Met name het feit dat

zowel "het volgen van een speciaal dieet" als "permanent het bed moeten houden" beide een score

3 krijgen, wijst op zwakte ten aanzien van de validiteit. als men er vanuit gaat dat de RDRS-2 een

indicatie geeft van de mate van beperking (Jenicek e.a., 1979). Dit feit is minder van belang als het

instrument gehanteerd wordt om veranderingen in de tijd te meten. Ondanks dat er meer onderzoek

nodig is naar de validiteit, is de RDRS-2 een zeer betrouwbaar instrument. dat de mate van onaf-

hankelijk functioneren van een individu op een breed terrein in kaart brengt.

3.3.18 The Roland Adaptation of SIP: Roland en Morris (1983)

Doelstelling

Roland e.a. hebben een korte versie van de SIP ontwikkeld, die meer geschikt is voor gebruik bij

personen met aandoeningen van de rug.
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Strucruur

2ij hebben 24 items van de SIP genomen, die relevant leken voor deze patiëntenpopulatie. De

antwoordvorm is niet gewijzigd, dat wil zeggen jalnee antwoordcategorieën. Roland's versie is

daardoor in ongeveer vijf minuten in te vullen.

Validiteit en betrouwbaarheid

Ofschoon de lijst veel korter is dan de oorspronkelijke SIP, is in een retÍospectief onderzoek waarin

Rolands' SIP vergeleken is met de originele SIP, gebleken dat validiteit en de betrouwbaarheid van

beide schalen niet voor elkaar onderdoen (Deyo, 1988). Daamaast bleek de korte versie van Roland

beter geschikt om veranderingen in lichamclijk functioneren te detecteren in vergelijking met het

fysieke deel van de oorspronkelijke SIP vragenlijst.

Roland's versie van de SIP lijkt een eenvoudig, snel in te vullen. betrouwbaar en valide instrument,

dat met name geschikt is voor gebruik bij personen met chronische rugaandoeningen.

3.3.19 The Waddel Disability Index: V/ad«lel en Main (1984)

Doelstelling

Waddel's Disability Index is ontwikkeld als een methode. waaÍrnee, in combinatie met de diagnose,

röntgenondeÍzoek, pijnregistraties en psychosociale :§pecten, een duidelijk beeld van de elnst van

de aandoening verkregen kan worden. V/addel heeft zich daarbij specifiek gericht op patiënten met

chronische rugklachten, maar gebruik voor andere doelgroepen lijkt niet uitgesloten.

Structuur

Waddel's lndex meet in hoeverre het functioneren van een individu tijdens negen basale fysieke

activiteiten wordt belemmerd door de aandocning. De activiteiten die in Waddel's lndex zijn opge-

nomen, zijn gebaseerd op een studie van Wing e.a. (1973) en verkregen via een pilot-studie uitge-

voerd bij een aantal rugpatiënten.

De volgende activiteiten worden gemeten: tillen. zitten, reizen, staan. lopen, slapen, sociaal leven,

sexleven en aan-/uittrekken van kousen etc. en schoenen.

Voor elke activiteit wordt gevraagd of de penoon nroeite heeft met uiwoering ervan en of er hulp

bij nodig is. De persoon beantwoordt de vragen nret ja of nee.
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V aliditeit en betrouwbaarheid

Via factoranalyse is gebleken dat de negen activiteiten goede interconelatie bezitten. De inteme

consistentie bedraagt 0.76.

De validiteit is bepaald door Waddel's Index te corrcleren aan de Oswestry DisÓility Questionnai-

re. De correlatiecoëfficiënt van 0.70 duidt op goede validiteit. De inteÍbeoordelaarsbetrouwbaarheid

is onderzocht binnen een populatie van 30 personen en is goed gebleken. Er worden geen cijfers

genoemd (Waddel e.a., 1984).

Opgemerkt wordt dat de verkregen score moeilijk te standaardiseren is. De patiënt beannvoordt zelf

de vragen, waardoor een subjectief beeld verkrcgen wordt. Op zich hoeft dit geen problemen op te

leveren, daar de Index gebruikt wordt in combinatie met een aantal andere meetinstrumenten. Als er

een extÍeem verschil gevonden wordt tussen de score die de patiënt aangeeft en de indruk die de

medici hebben omtÍent de emst van de aandoening, wordt een nader onderzoek ingesteld.

3.3.20 The Daily Activity Diary: Follick e.a. (1984)

Doelstelling

De Daily activity diary is een door de persoon zelf in te vullen meetinstrument, waa[nee inzicht

kan worden verkregen in dagelijkse activiteitenpatÍonen van chronische pijnpatiënten.

Structuur

De Daily Activity Diary bevat vragen over houdingen, de tijd die alleen/bij familie of anderen

wordt doorgebracht, de tijd die thuis wordt doorgebracht, medicijngebruik en gebruikmaking van

pijnbestrijdende instrumentery'activiteiten. Verder wordt per dag gevraagd naar de gemiddelde

"pUn", spanningen en stemming. De persoon wordt geadviseerd om drie maal per etrnaal de lijst in

te vullen. Per half uur dient aangegeven te worden waaruit de belangrijkste activiteit, de houding,

eventueel optredende pijn en de genomen medicatie bestaat.

Validiteit en betrouwbaarheid

De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaal«l door de scores van dezelfde persoon op maandag

en woensdag te vergelijken met de scores op dinsdag en donderdag. Er bleken geen significante

verschillen aantoonbaar, duidend op voldoende intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid.

De validiteit is bepaald door de scores van de chronische pijnpatiënten te vergelijken met de scores

van hun echtgenooífamilielid en met de registratie van een elektronisch systeem, waaÍmee de tijd
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in bed en uit bed kan worden gemeten. Een vergelijking van de tijd die in bed i§ doorgebracht vol-

gens de persoon zelf en volgens het registratiesysteem leverde een correlatiecoefficiënt van 0.94 op.

De overeenkomst tussen de scores van de echtgenoot en de persoon lieten mk hoge conelaties

zien, tussen 0.83 en 0.93. Alleen de categorie "pijn" week hiervan af en leverde een corelatie van

0.53. Dit feit lijkt niet geheel vreemd daar het hier om een zuiver subjectieve ervaring gaat, die

moeilijk voor een ext€me waamemer te beoordelen is.

Geconcludeerd wordt dat de Daily Activity Diary een betrouwbaar, valide en bovendien goedkope

methode vormt om het activiteitsniveau en gedrag van chronische pijnpatiënten te soorcn. Tevens

wordt gepleit voor een veelvuldiger gebruik van door de persoon zelf in te vullen meetinstrumen-

ten, ter evaluatie van medische interventies.

Ofschoon de naam van dit instrument anders doet vermoeden, wordt er niet gevraagd naar verrich-

tingen die tot de ADL-categorie behoren. De lijst is specifiek gericht op registratie van "pijn-ge-

drag" en valt daardoor enigszins buiten het ADL-gebied.

Er wordt door de auteurs opgemerkt dat het feit dat het gedrag van de persoon ook door de echtge-

noot geobserveerd werd, van invloed kan zijn geweest op de nauwkeurigheid waarmee de lijst is

ingevuld (het zogenaamde Hawthome-effect), hetgeen consequenties kan hebben gehad op het uit-

eindelijke resultaat. Dit effect geldt natuurlijk ook voor het feit dat de proefoersonen rileten dat zii

meedoen aan een onderzoek naar de kwaliteit van het meetinstrument. Dit kan het dagelijkse gedrag

beihvloeden.

3.3.21 The Pain Disability Index (PDI): Tait en Pollard (1987)

Doelstelling

De PDI is een vragenlijst die door de persoon zelf ingevuld dient te worden. De PDI geeft een

beeld van de beperkingen die een persoon ondervindt tijdens dagelijkse activiteiten ten gevolge van

chronische pijn, de zogenaamde "pain disability", Ofschoon deze studie uitgaat van vragenlijsten

die het functioneren van personen met aandocningen van het bewegingsapparaat meten, is deze

"pijn-lijst" toch opgenomen, omdat zij heel fysiek georiënteerd is. De grootste groep "pijn-pati-

enten" bij wie deze lijst gehanteerd wordt. zijn rugpatiënten.

Structuur

De vragenlijst bestaat uit 7 onderdelen: fanrilie/thuis verantwoordelijkheid, recÍeatie. sociale activi-

teiten, beroep, sexueel gedrag, zelfverzorging en basale levensbehoeften. De score loopt van 0

53



TNO rapport

NIPG 93.028

(geen beperking) tot 10 (totale beperking). Een verdere standaardisatie van de tussenliggende score-

mogelijkheden wordt niet vermeld. De totaalscore wordt verkregen door de score op de zeven on-

derdelen te sommercn en ligt dus tussen 0 en 70.

V aliditeit en betrouwbaarheid

Een Cronbach's Alpha van 0.87 wijst op een rcdelijk goede inteme consistentie. Over andere vor-

men van betrouwbaarheid wordt niets vermeld.

De validiteit is bepaald door een vergetijking te maken tussen de score op de PDI van personen on-

der behandeling en na behandeling. dus reeds ontslagen personen. De nog onder behandeling zijnde

patiënten lieten een significant hogere score zien. De auteurs concluderen hieruit dat de validiteit

van de PDI voldoet. Verder onderzoek is wel gewenst (Tait e.a.. 1987; Deyo, 1988).

Er worden door de auteurs ook enkele minpunten genoemd. Ten eerste is de PDI een korte schaal

en geeft slechts een globaal beeld van een individu. Ten tweede wordt de lijst door de persoon zelf

gescoord, waarbij mogelijke "responder bias" nauwelijks te achterhalen is. Tevens wordt gemeld dat

de PDI mogelijk variatie in relevantie laat zien bij verschillende groepen "pijn-patiënten". De PDI

lukt het best bruikbaar bU patiënten bij wie de pijn continu aanwezig is. Toekomstig onderzoek

moet de bruikbaarheid van de PDI verder aantonen. De resultaten die tot nu toe gevonden zijn, zijn

bemoedigend. Zij wijzen op toepasbaarheid van de PDI in zowel onderzoek als klinisch gebruik. De

PDI geeft belangrijke informatie omtrent de subjectieve ervaringen van een individu ten aanzien

van het functioneren met chÍonische pijnklachten.

3.3.22 The Functional Rating Scale (FRS): Evans en Kagan (198ó)

Doelstelling

De FRS is een korte schaal. oorspronkelijk ontwikkeld om het functioneren van chronische pijn-

patiënten te meten.

Stntcuur

Op 6 terreinen wordt de mate van onafhankelijkhcid en het activiteitsniveau bepaald. Gekeken

wordt naar het functioneren tijdens werk en ADl--taken, trjd die in bed wordt doorgebracht, medi-

cijngebruik, aftrankelijkheid van hulpmiddelen cn gebruikmaking van TENS (transcutaneous elec-

trical nerve stimulation: een methode onr pijn te denrpcn). Volgens een standaardprocedure worden

de categorieën op een vijf-puntsschaal gescoord. De verschillende categorieën hebben ieder een
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eigen gewicht. De maximale score is 100; er is dan sprake van optimaal onafhankelijk functioneren.

De lijst kan zowel door de persoon zelf als door een medicus, bijvoorbeeld bij het intake-gesprek,

ingevuld worden.

Validiteit en betrouwbaarheid

De test-hertestbetrouwbaartreid, ondezocht in een populatie van 127 personen, zowel gezonden als

personen met beperkingen, bleek goed. Met een tijdsinterval van 3 weken werd een corrclatiecoëffi-

ciënt van 0.96 bereikt. De "validiteit" blukt, aldus de auteurs, uit het feit dat de scores voor de ge-

zonde proeftersonen significant hoger lagen dan voor de personen met een beperking. Behalve voor

de totaalscore werd dit resultaat ook per categorie bereikt. De schaal kan geen verschillen tussen

verschillende "groepen aandoeningen" waamemen. Een verschil tussen personen met artritis en

personen met chÍonische pijnklachten werd niet gevonden. De FRS blukt wel sensitief te zijn Ver-

anderingen in het functioneren, die ten gevolge van medische behandeling optreden, worden door

de lijst geregistreerd.

De FRS is vrij onbekend, maar lijkt toepasbaar als snel en eenvoudig middel waaÍmee verande-

ringen in functioneren ten gevolge van veranderingen in de gezondheidstoestand kwantitatief te

meten zijn.

3.3.23 The Tufts Assessment of Motor Perfomrance: Gans e.a. (1988)

Doelstelling

De TLJFTS Assessment of Motor Performance (TAMP) is ontwikkeld om aan de hand van metin-

gen van de grove en fijne motoriek een oordeel te geven over de fysieke functiemogelijkheden van

een individu. Met de TAMP wordt een gedetailleerde beschrijving van de motorische capaciteiten

verkregen, die gebruikt kan worden om veranderingen in functioneren tijdens het revalidatie-proces

vast te stellen. Daamaast kan de TAMP functie-gebieden aanwijzen, waar extra therapeutische aan-

dacht nodig is.

Structuur

De items van de TAMP zijn gebaseerd op veel voorkomende motorische functies in het dagelijkse

leven. De 32 items omvatten de lichamelijke vaardigheden met betrekking tot mobiliteit, zelfuerzor-

ging en communicatie. De items worden op vijf verschillende manieren beoordeeld:
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1. hulpbehoefte: op een vijf-puntsschaal wordt de mate van hulp bij uitvoering van de betreffende

taak weergegeven;

2. benadering: op een dichotome schaal wordt aangegeven of de persoon de activiteit al dan niet

met een normale motoriek uiwoert;

3. bewegingspatroon: wederom een dichotome schaal, waaÍop beoordeeld wordt of de beweging

met normale grove ery'of fijne motoriek plaatsvindt;

4. vaardigheid: op een drie-puntsschaal wordt de precisie en de controle over de beweging

gescoord;

5. tijd: de tijd wordt gemeten die de uitvoering van een beweging neemt.

V aliditeit en betrouwbaarheid

Via een factoranalyse is de structuur van de lijst geanalyseerd. Deze voldoet volgens de auteurs.

Verder onderzoek omtÍent betrouwbaarheid en validiteit is nodig om de capaciteit en bruikbaarheid

van het instrument te vergroten (Haley e.a.. l99l).

3.3.24 The Physical Performance Test: Reuben en Siu (1990)

Doektelling

Met behulp van de Physical Performance Test (PPT) kan via directe observatie een beeld verkregen

worden van de functionele capaciteit van een individu. De functionele capaciteit geeft indirect in-

formatie over de hoeveelheid zorg die iemand behoeft. bepaalt de therapie-doelstellingen en zegt

iets over de mogelijkheden om zelfstandig maatschappelijk te kunnen functioneren. Daamaast kan

bepaling van het functioneren aan het begin en eind van het revalidatie-proces een middel zijn

waarmee de effectiviteit van een bepaalde therapie geëvalueerd kan worden, aldus Reuben.

Structuur

De PPT bestaat uit negen items die op een vijf-puntsschaal gescoord worden. De tiid die uitvoering

van een item kost. wordt gemeten. De score 0 staat daaóij voor "niet in staat tot uiffoer", 4 geeft

aan dat het item bekwaam en snel wordt uitgevoerd. De scoringsprocedure wordt weergegeven in

Appendix B (zie bijlage 1). Tevens bestaat er een verkorte versie, die zeven items bevat. De twee

items die betrekking hebben op het traplopen zijn hierin weggelaten.
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V aliditeit en betrouwbaarheid

De inteme consistentie en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, getest in populaties van 106 en 179

persoÍlen voor Íespectievelijk de negen- en zeven-item lijst, toonden goede resultaten Cronbach's

alpha varieerde van 0.79 tot 0.99. Ook de validiteit is onderzocht door de PPT te correleren aan een

aantal bekende ADl-schalen. De validiteit is volgens Reuben (1990) voldoende.

Concludererd kan worden gezegd dat PPT een objectief, betrouwbaar meetinstrument lijkt om

lichamelijk functioneren te registreren.

3.3.25 Health Assessment Questionnairc: Fries e.a. (1982)

Doelstelling

De Health Assessment Questionnaire, ook wel Stanford Health Assessment Quesionnaire genoemd,

is oorspronkelijk onnvikkeld voor patiënten nret rheumatoide arthritis. De lijst is echter ook te

gebruiken in andere populaties. Met de HAQ wordt de functionele capaciteit van een individu be-

paald tijdens het uitvoeren van een aantal dagclijkse activiteiten. Van de HAQ is ook een Neder-

landse versie beschikbaar, de zogenaanrde Vragenlijst Dagelijks Functioneren (VDD. Naast de

vragen uit de HAQ zijn hierin een aantal vragen opgenomen die specifiek zijn voor de Nederlandse

situatie. Een voorbeeld daarvan is of de respondent fictst.

Structuur

De HAQ bestaat uit 8 categorieën. die in totaal 2l vragen bevatten. Alle vragen worden

beantwoord op een vier-puntsschaal variërend van I (geen moeite) tot 4 (onmogelijk om de taak uit

te voeren). Een eindscore wordt bereikt door sonrmering van de antwoorden. Een minimale score

van 21 duidt op maximaal functioneren. cen maxinralc score van 84 op een volledige beperking en

afhankelijkheid.

Validiteit en betrouwbaarheid

De kwaliteit van de HAQ is grondig onderzocht. Dc interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de inteme

consistentie van de lijst worden goed genoenrd door de auteurs. De validiteit is bepaald door de

scores van 48 personen, bereikt op de HAQ, tc vergelijken met resultaten gescoord op de AIMS

(Arthritis Impact Meazurement Scale). Een corrclatiecoëfficiënt van 0.91 duidt op een goede validi-

teit, aldus Fries e.a. (1982). De betrouwbaarheid cn validiteit van de HAQ is ook voor andere dan

RA-patiëntenpopulaties aangetoond. aldus Miller (in press).
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Ook van de VDF is de betrouwbaarheid en validiteit voldoende aangetoond (Bijlsma e.a., 1990).

58



TNO rapport

NIPG 93.028 59

4. DISCUSSIE, CONCLUSTES EN AANBEVELINGEN

4.1 Discussie

In deze studie is een overzicht gegeven van in de intemationale literatuur bekend zijnde vragenlijs-

ten op het terrein van ADL en arbeid die in de revalidatie gebruikt worden. De afbakening van het

toepassingsgebied van de lijsten tot de revalidatie heeft duidelijk consequenties gehad voor het

uiteindelijke aantal vragenlijsten dat is beschreven. Ook het feit dat de vragenlijsten toepasbaar

dienden te zun binnen de heterogene populati. "p.rson.n met aandoeningen van het bewegingsap

paraat" is hierop van invloed geweest.

De literatuurstudie heeft zich expliciet gericht op analyse van een aantal literatuurbestanden op het

gebied van de (bedrijfs)gezondheidszorg, de ergonomie en de revalidatie. Binnen deze bestanden is

gezocht naar publikaties over vragenlijsten. waarin het functioneren van personen met aandoeningen

van het bewegingsapparaat, tijdens ADL en arbeidsvaardigheden, wordt gemeten. De meest bekende

bestanden op dit terrein zijn doorzocht, hetgeen een groot aantal vragenlijsten heeft opgeleverd.

Ofschoon het bereiken van volledigheid vrijwel onmogelijk is. bestaat de indruk dat een vrij com-

pleet beeld van de vragenlijsten is verkregen op het gebied van ADL en arbeid die binnen de reva-

lidatie gebruikt worden. Dat er, naast de revalidatie, ook op andere terreinen gebruik wordt gemaakt

van dit soort vragenlijsten en dat er ADL- of aöeidsvragenlijsten bestaan, die niet in de geraad-

pleegde wetenschappelijke bronnen voorkomen, kan uiteraard niet uitgesloten worden.

Binnen de groep vragenlijsten die uiteindelijk is beschreven, is een opmerkelijk scheve verhouding

te zien tussen het aantal ADL- en arbeidsvragenlijsten: 25:10. Dit heeft mogelijk te maken met de

ongelijke ontwikkeling van de rcvalidatie-gebie«len waarbinnen zij worden gebruikt. De eerste

ADl-lijsten zijn reeds in de jaren vijftig ontwikkeld, terwijl de arbeidsrevalidatie, met de daarbij

behorende "arbeidsvragenlijsten", een recentere ontwikkeling kent. De eerste activiteiten op dit

terrein dateren van begin jaren zeventig.

Eén van de vraagstellingen van deze scriptie luidde, of er vragenlijsten in de literatuur bekend zijn,

waarin zowel ADL- als arbeidsfunctioneren aan de orde komen. Met uitzondering van de vragenlijst

"arbeidshandicap" ontwikkeld door Nijboer en Wevers (1990) moct deze vraag negatief beannvoord

worden. Er zijn verder geen vragenlijsten in dc literatuur aangetroffen, die gelijktijdig de functie-

mogelijkheden van een individu op beide terreinen meten. Ook hier speelt de bovenbeschreven on-

gelijke ontwikkeling van de twee revalidatiegebieden mogelijk een rol.
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Opgemerkt dient te worderL dat de vragenlijst "arbeidshandicap" oorspronkelijk niet voor gebruik

binnen de revalidatie ontwikkeld is, maar voor analyse van het functionercn van gehandicapte werk-

nemeÍs op de arbeidsplek. De lijst is toch in dit ovezicht opgenomen, omdat zij wel geschikt tijkt

voor toepassing binnen de rcvalidatie. Dit zal in verder ondezoek aangeoond moeten worden.

De vraag is trouwens of er wel geSreefd moet worden naar vragenlijsten die het functioneren op

beide gebieden gelijktijdig meten Uit de literatuur is gebleken dat het zinvol is om in een vÍoeg

stadium van het rcvalidatie-proces informatie in te winnen omtÍent het (vorige) werk in verband

met de inschatting van de kansen op mogelijke terugkeer in dat werk. Een vragenlijst die deze

aspecten registreert, lijkt zeker nuttig en is goed te combineren met een ADL-vragenlijst. In een

later stadium van het revalidatie-traject. als er een stabiel(er) punt binnen het "ziekte-verloop" is

bereikt. kan dan een vragenlijst ingezet worden. waannee speciÍieker de (rest-)functiemogelijkheden

met htrekking tot bepaalde arbeidsactiviteiten worden gemeten. Dit laatste gebeurt feitelijk al in

Nederland. Wat betreft het eerste punt schieten de meeste ADLJijsten tekort. Mogelijk kunnen

bestaande lUsten op dit punt aangepast worden of kan er bij ontwikkeling van nieuwe lijsten een

categorie "arbeid" toegevoegd worden.

De tweede vraagstelling had betrekking op de kwaliteit van de vragenlijsten. Er zijn gÍote verschil-

len aangetroffen met betrekking tot de infomratie die beschikbaar is over de validiteit en de

betrouwbaarheid van de verschillende vragenlijsten. Om deze verschillen wat meer te nuanceren is,

naast het oordeel van de auteur omtrent de kwaliteit van de vragenlijst. tevens nagegaan hoeveel

informatie er in de literatuur over de validiteit en betrouwbaarheid van de betreffende vragenlijst is

terug te vinden. Daaóij is vooral op kwantiteit beoordeeld en afgegaan op het kwaliteitsoordeel van

anderen; de kwaliteit van de onderzoeken waarmee de validiteit en betrouwbaarheid is bepaald, is

niet zelf beoordeeld omdat dit in het kader van deze inventarisatie te ver zou voeÍen. De beoorde-

lingen zijn daarmee vooral indicatief en dienen met voorzichtigheid gehanteerd te wolden. Het wil

de lezer slechts enig houvast bieden bij de keuze en beoordeling van een vragenlijsl

Met betrekking tot de hoeveelheid infomratie die in de literatuur is aangetrcffen over de validiteit

en de betrouwbaarheid, is een verschil tussen beide categorieën vragenlijsten waar te nemen. De

arbeidslijsten onderscheiden zich in dit kader negatief van de ADl--lijsten, daar het in deze catego-

rie regelmatig ontbreekt aan relevante infomratie omtrent de kwalitatieve eigenschappen van een

lijst.

Bovenstaande in ogenschouw nemende. lUkt het niet zinvol nieuwe lijsten op deze terreinen te

creëren. Van een groot aantal recentelijk ontwikkelde vragenlijsten heeft men de zuperioriteit, ten
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opzictrte van reeds bestaande lijsten. niet aan kunnen tonen (Feinstein, 1986). Effectiever tijkt het

om de kwaliteit van de huidige vragenlijsten nader te onderzoeken en te optimaliseren.

Ofschoon de vragenlijsten in deze studie primair zijn ingedeeld op grond van hun meetgebied

(ADL of arbeid), is er ook duidelijk verschil te maken in de doelstellingen die zij hebben en de

kenmerken die daadwerkelijk beschreven, voorspeld of geëvalueerd worden. Tabel 4.1 vat de ver-

schillende doelstellingen van de beschreven vragenlijsten nog eeÍrs samen.

Ióal í.Í Vr€enliist{oebtellingen ma deaöii de cod6 van vÍagenliFlen die aan d€ze do€blelling yoldeír

doelshlling vrag€Ítlii6l vragenlijslcode

6l

íunctionele beperlringen in ADL en sociale vaadigheden len geriolge 12{&19 (lage rugpUn) (§ 3.3)

ADL-/IADL-vaadig heden

ADL-íADL-vaadigheden en sociale aspecten

van pïn

A0L-'raad§heden uitgedrukl in tild oí lrequenlie

arbeidsvaardigheden

aÈeids'raardig heden en hakeisen

kans op terugkeeÍ op aÍbeidsmarkl

ADL en aÍboidsveardigheden

Íunaionele beperkingen in aöeidsElren

2-34-S+$1 &1 7-2$24-2s (§ 3.3)

È7-11.r5 (§ 3.3)

A-21-22 (dronische pp) (§ 3.3)

13-20 (§ 3.3)

PECS-FA|-FSO (§ 3.2)

ERTOMI$JAR-AMA-krnlibil van de 'aarsluilirq' (§ 3.2)

vRr (§ 3.2)

ubeidshandicap (§ 3.2)

rDs (§ 3.2)

4.2 Conclusies

. Er zijn relatief weinig "arbeidslijsten" en veel "ADl-lijsten" in de literatuur hschÍeven.

. Er zijn geen vragenlusten in de literatuur beschreven die gelijktijdig "arbeid" én "ADL" meten,

met uitzondering van de vragenlijst "Aöeidshandicap" van Nijboer en Wevers (1990).

. De vragenlijsten kennen veel verschillende doelstellingen en toepassingsmogelijkheden. Zj
kunnen zowel descriptief. predictief als evaluatief gebruikt worden en worden toegepast binnen

en buiten de rcvalidatie.

. Over de kwaliteit van de "arbeidslijstcn" zijn veelal nog weinig gegevens voorhanden in tegen-

stelling tot de ADl-lijsten. waarover vaak mecr publikaties beschikbaar zijn.
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43 Aanbevelingen

. M,eer onderzocksgegevens zijn gewenst over de kwaliteit van bestaande vragenlijsten.

. Het lijtr zinvol om aan de huidige ADl-vragenlijsten een categorie 'arbeidwragen' toe te

voegen.
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BULAGE 1

BIJLAGE 2

BIJLAGEN

pagina

ïVeergave van (delen van) de originele versies van de ADL- en Arbeidwra-
genlijsten, die beschreven zijn in hoofdstuk 3 69

Volledige naamgeving van de arbeidsvragenlijsten uit tabel 3.1 en de ADL-
vragenldsten uit tabel 3.2 101
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BULAGE I

\ileergave van (delen van) de originele versies

van de ADL en Arbeidswagenlijsten,

die beschreven zÍiin in hoofdstuk 3*

* Van de "AMAS" (§ 3.2.6), de "ADL Evaluation Form" (§ 3.3.8). de "ADL Tes" (§ 3.3.14), de

"Roland Adaptation of SIP" (§ 3.3.18). de "Waddel Disability Index" (§ 3.3.19) en de "Daily
Activity Diary" (§ 3.3.20) zijn geen voorbeelden beschikbaar.
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3.12 The Patient'Evaluation Conference System
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The Functional Assessment lnventory: ltems

Cognition
l. Learning ability
2. Ability to rcad and wrirc
3. Memory
4. Spatial and forrr perception

Vision
5. Vision

Communication
6. Hearing
7. Specch
8. Langrrage functioning

Motor function
9. Upper extremity function

10. Hand function
I l. Motor speed

Physical condition
12. Mobility
13. Capaciry for exertion
14. Endurance
15. Ioss of time from work
16. Stability of condition

Vocational qualifi cations
17. Work history
18. Acceptability to employers
19. Personal attractiveness
20. Skills
21. Economic disincentives
22. Access to job opportunities
23. Need for specialized placement or a@ommodations

Adaptive behavior
24. Work habits
25. Social support system
26. Accurate pcrception of capabilities & limitations
27. Effective interaction with employers and co-workers
28. Judgrnent
29. Congnrence of behavior with rchabilitation goals

30. Initiative and problem-solving ability

The strengÍh items include exceptional assets in the following areas:
31. Physical appearanc€
32. Penonality
33. Intelligent or has verbal fluency
34. Vocational skill in demand
35. Suitable educational qualifications
36. §upportive family
37. Financial rcsources
38. Vocational motivation
39. Job available with employer
40. Initiative and problem-solving ability
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Die ERTOMIS Assessnrcnt Mcrhtxle - EAM-Svsturr

Name:
Vomame:
Geb. Dat.:

Stra$e:
Ort:
Tel.:

Bearbeitet:

Bewertung: 0 ' volle (normale) Fàh,gkefil\nlo?deMg- 1 15 2 - elngeschrànkte Fà"'9'(e'tlAnÍorc'erung

3 - keine Fàhiokeftt\nlofteruna

4.05 I Lernen/Merken

4 07 lvorstelluno

4.08 isolbstàndrokerr

4G) lEiníallsÍerchtum/ProblemlÖsung

4.10 lTeamarbert

4 1l I KíiÍsche Kontrolle--...-T-------
4.12 lVerantrYonuno

i +.13 lBelastuno

Firma:
Stra8e:
Ort:
Tel.:
Tàtigkeit:
Bearbeitet:
Datum:

4.14 lAusdauer

4.t5 lReektionsEeschwndigkell

4..|6 iArbertstem9o

INÍl
r rt I

112 l

1.21 |

12. i

131 I

132 I

1.41

142 |

151 |

1

1.61

162 i

171 I

1.72 |

1.80 r

181 i

1.82 | Bew.

I 3.08 I schmecken

i g.og ltasten

i 3.tO lTasten

I l.o5 lKonzentratron

d. ober. Gliedma8en

5.0.l i sDrech€n

6.0l lucht/BeleuchtunE

3.02 jRàumliches Sehen

6.02 lKlima

6.03 | Làrm

I

z or 
I 

run.ne
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Fig. 1 - Iob Advisement Record $AR): form used to
record requirements and working conditions of spe-
cific iob, health standards and fitness-to-work iudge-
ment.

Knowlcdge and understantling oí
the iob as at trletes to hcslth

Knorledge and undeístanding
oÍ the cmPloyec's heelth

roRl(naccoiDÍÏrons
+

HEl[mSíÍ l0 RDa
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Thc Vocational Rchabilirariorr lndcx

Item Returned to lnde-r
work (u/u ) score

Age group (years)
16 to 30
3l ro 40
4l to 50
5l+
§ex
Malc
Female

Occupation
Professional/intc rmcdiatc
Skilled manual
Semi-skilled manual
Other non-manual
Unskillcd manual

Actual or expcted length of treatment (months)
Under 6
6to 12

13 to l8
l9+
Labour market conditions
Low unemployment
Medium unemploymcnt
High unemployment

Spinal injury
None
Whiplash. simple fracrurc
Lumbar disc lesion. spinal cord injury
kychological problem
None
Minor. modcrate"
Majo/

76
6l
56
29

I

2
J
4

I

2

I

2

3
1
5

I
2
J
4

I

2
3

I

2

3

I

?
3

ó0
17

8l
70
65
46
27

fr0
70
60
32

73
60
12

6ó
50
t4

6tt
.ll

9

" For cxamplc. post-traumatic ncurosis. anxictv statc.
à For cxample. personality changc. cognitive deficit. funcrionai ovcrlav.
poor motivation.
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lmoalrment íllSl

Tvoe
Mobility/DeneÍity
Cognitive/Psychologi cal
CosmetiADisíigurement
Sensory
Pain
SexuaUBeproduaive

ExteÍ!t
0 None 4 Severe
1 Minor 5 Very severe
2 Moderate 6 Total
3 Serious

I Dlsabllltv ílDS)

ïvoe
Employment
Daily Living
LiÍe Expeaancy

Eíent
0 None 4 Severe
1 Minor 5 Very severo
2 Moderate 6 Extreme
3 Serious

Durallon
Temporary (< 1 yr)
Residual (1-5 yrs)
long term (> 5 yrs)

lnlurv íAlS)

ïvoc
Anatomical
Functional

Erteni
0 None 4 Severe
1 Minor 5 Critical
2 Moclerata 5 Untreatable
3 Sadqrs

MedlcahSoclal Fac{ors
Pationt lníormation
Modical Treatments
Relubilitation
Training
Support

Patlent Factors
Age/Sex
MentalStatjs
Saioecorpmic Status
EducatbrVTraining/Skills
Ocarpation
Family CharacleÍiíics

Haodleap
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rcgalraatig moeite
nodig voor werk t,tjdcns rcrk

(r) (2) (t) (2)

i- !chaa;n

70. rechtcp zicten

7 t. gebogen zitten

72. rechcop staan

73. gebogrn staan

74. romp gedraaid houdan

75. hoofd gebogen of opziJ
houdcn

7 6. hurken

77, op de knieën zÍtten

78. met haud en onderano
dlngen vasthoudcn of ln
ccn bepaalde posltlc
houden (bovcnam ln rust)

7 9 . Íac È Brst rektr anu bencden
schoudcrhoogt! dlngan
vasthouden of IE posiÈi!
houdcn

80. bovcn schoudcrhoogÈc dlagen
vesthoudan of la posltía
houden

íal I necl IJ H 

-

ja! n""[

iaI I necl I. U Jef nc"f

iaI I ncel I-- ia[ n".[

:atJ ncel I JaE nc.f

lel I nccl I.- JrE nc"f

ial I neel IJ H 

-

JeE nc"[

iaI I nccl I
- H

i1fj n".f

íaI I nccl IJ t-l
j.E ned!

íal I necl I
JH JsE nc.f

j a [l nac l-l JrE n""f

J"I n."[j"[-j nccl I
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VEREISTEN

Zintuigen

l. gezichrsscherpte

2. kleuronderscheid

3. gehoorscherpre

Houding en beweging

l. staan

2. lopen

3. zitten

4. klimmen ladders/steigers

5. pedalen

6. armbelasting

7. fijn handenwerk

E. gebogen houding

9. steeds dezelfde houding

l0.tillen

I l.lichamelijke betasting

FUNCTIE-
PROFIEL

niveau functie-
vereiste overnemen
uit her werkboek

FUNCTIONERINGS-
PROFIEL

het funcrioneren t.o.v.
deze vereiste is:

(l) (2) (3)

+:

voldoet niet aan de in de [unctie gestelde eis
voldoet aan de in de functie gestelde eis
functioneert of kan functioneren op een hoger dan het vereisle niveau
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The lndex of lndependence in Activities of Daily Living: Scoring and
Definitions

The Index of Independence in Activiries of Daily Living is bascd on an evaluation of the func-
tional independence or dependence ofpatients in bathing dressing, going to toilet, transferrin&
continence, and feeding. Specific definitions offunctional independence and dependence appear
below the index.

A-Independenr in feedin& continence, transferring going to toilet, dressing and bathing.
B-Independent in all but one of thesc functions.
C-Independent in all but bathing and one additional function.
D-Independ€nt in all but bathing, dressing and one additional function.
E-Independent in all but bathing dressing going to toilet, and one additional function.
F-Independent in all but bathing, dressing going to toilet, transferring and one additional

function.
G-Dependent in all six functions.
Other-Dependent in at least two functions, but not classifiable as C, D, E, or F.

Independence means without supervision, direction, or active personal assistance, except as spe-

cifrcally noted below. This is based on actual status and not on ability. A patient who refuses to
perform a function is considered as not perfbrming the function, even though he is deemed able.

Bathing (sponge, shower or tub)
Independent: assistance only in bathing a single part (as back or disabled extremity) or bathes

self completely
Dependent assistance in bathing more than one part ofbody; assistance in getting in or out

oftub or does not bathe self

Dressing
Independent: gets clothes from closets and drawers; puts on clothes, outer garÍnents, braces;

manages fasteners; act oftying shoes is excluded
Dependent: does not dress self or remains partly undrcs§ed

Going to toilet
Independent: Bets to toilet; gets on and offroiletl aÍranges clothes; cleans organs ofexcretion;

(may manage own bedpan used at night only and may or may not be using mechanical

supports)
Dependenr: uses bedpan or commode or receives assistance in getting to and using toilet

Transfer
Independent: moves in and out ofbed independently and moves in and oul ofchair indepen-

dently (may or may not be using mechanical supports)
Dependent: assistance in moving in or out ofbed and/or chair: does not perform one or more

transfers

Continence
Independent: urination and defecation entirely self-controlled
Dependent: panial or toral incontinence in urination or defecation; paíial or total control by

enemas, catheters, or regulated use ofurinals and/or bedpans

Feeding
Independent: gets food from plate or its equivalent into mouth; (precutting of meat and prep-

aration offood, as butrering bread, are excluded from evaluation)
Dependent: assistance in act offeeding (see above): does not eat at all or parenteral feeding

Feeding-

Feeds selfwithout assistance Feeds selfexcept for Receives assistance in
getting assistance in feeding or is fed panly or
cutting meat or completely by using tubes
buttering bread or intravenous fluids
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The Barthel lndex

Note: A score of zero is given where patients cannot meet the defrncd criterion.

wirh
help Independent

5

l0
5

r5
5.

l0
r0
l0
l0

t.
2.

3.

4.

5.

6.

Feeding (iffood needs to be cut up = help)
Moving from wheelchair to bed and return (includcs sitting

up in bed)
Personal toilet (wash face, comb hair, shave, clean tccth)
Getting on and offtoilet (handling clothes, wipe, flush)
Bathing self
Walking on level surface (or if unable to walk, propel

5

5-10
t0
l5

wheelchair)

'score only if unable to walk
7. Ascend and descend stairs
E. Drcssing (includes tying shoes, fastening fastenen)
9. Controlling bowels

10. Controlling bladder

Reprodued from Mahoney Fl. B.íhcl DW. Funaion l eveluation: the Banhcl lndcr. Mrryland Statc Mcd J 1965:ltl:62. Wità
pcrmission.

lnstructions for Scoring the Barthel lndex

Note: A score of zero is given when the patient cannot meet the defined criterion.

l. Fecding
l0 = Independent. The patient can feed himself a meal from a tray or table when someone

puts the food within his reach. He must put on an assistive device if this is neede(
cut up the food, usc salt and pepper, spread butter, erc. He must accomplish this in a
rcasonable time.

5 = Some help is necessary (when cutting up foo4 etc., as listed above).

2. Moving from wheelchair to bed and rcturn
15 = Independent in all phases ofthis acrivity. Patient can safely approach the bed in his

wheelchair, lock brakes, lift footrests, move safcly to bed, lie down, come to a sitting
position on the side of the bed, change the position of the wheelchair, if necessary, to
transfer back into it safely, and rcturn to the wheelchair.

l0 = Either some minimal help is needed in some step of this activity or the patient needs
to be reminded or supervised for safety of one or more pans of this activity.

5 = Patient can come to a sitting position without the help of a sccond person but needs
to be lifted out of bed, or if he transfers with a great deal of help.

3. Doing personal toilet
5 = Patient can wash hands and face, comb hair, clean teeth, and shave. He may usc any

kind of razor but must put in blade or plug in razor without help as well as get it
from drawer or cabinel Female patients must put on own make-up, if used, but need
not braid or style hair.

4. Getting on and offtoilet
l0 = Patient is able to get on and offtoilet, fasten and unfasten clothes, prevent soiling of

clothes, and use toilet paper without help. He may use a wall bar or other stable
object of support if needed. If it is nscessary to us€ a bed pan instead of a toilet, he
must be able to place it on a chair, -'mpty it, and clean it.

5 = Patient needs help because of imbalance or in handling clothes or in using toilet
paper.

0
5

0
l0
0r

5

5

5

5
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The Sister Kenny lnstitute Self-Care Evaluation
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Activities oí Doily living Evoluotion
Early )[orning Activitics
I. Translcr lrom Bcd

I ) Roll to side
2) Fect frotn covers over edge

3) Come to sitting at edge
4) IÍaintain sitting balancc
5 ) l'rcpare íor transÍer
6) Transfer

IÍ. Groomitg
I ) \Vash h;rnds and Íacc
2 ) SJronge bathc
3) Brush teeth or dentures
.l) Conrb or brush hair
5) Shave or appll' makeulr
6) Cather and return equiprr.ent

III. Drcssing (includc fastenings )

I ) Sleeprsear oÍT

2) Shirt or slip on
3 ) Trousers or dress on
*) Socks on
5 ) Slippers on
6) Shoes on

Throughout the Day Activities

I\r. lïhcclchair
I ) Lock brakes
2) Unlock bralies
3 ) Raisc íootrests
4 ) Lor,r'er footrests
5) Propel fonvard
6) Propel in congested art'as

\'. Ambulatioa
I ) Rise to standing
2) Balance in standing position
3) \Yalk u'ithin cubicle
4) Walls fonvard (20 Íeet)
5) Turn iBO'
6) Sit Írorn standing

\:1. BathroontActiaitits
I ) Entcr irnd approxch
2 ) 'I'ransfer onto toil,'t
3) l\Íanace clothing (1rcÍore)
.l ) Use toilet palter
5 j IÍarragc clothirrg (aÍter)
6) 'fransfer oíT toilct

VII. Fccding
t ) Cold «rr lt«rl drinhs
2) Soup or cereals
3 ) Finger Íoods
.l) Solid íoods
5) ltard to manage fc.ods
6) Crrt meat

tltII[. Care ol Possessions

I ) \Íana.ge drar.'er
2 ) IÍana.ce cabinet
3) \íanale curtain íor privacv
*) IÍanage use of safetl' pin
5 ) Put garment on hanger
6) Pick rrp object from íloor

IX. IntcrltersonalllcIationt
I ) Count chanse
? ) Usc :r rlill Pltonr:
li ) L-nderstand signs

('Íor safety and direction )

{) Pick up a pencil and rtrite nantc
5) Interest in persona.l arrpearance
6) Participation in social activitv

End of I)a1' ,lctivities

x.
r)

.t ,

+)
5)
6)

xI.
t)
,r \

3)
+)
5'l
6)

Undressing
Shoes off
SlipJrrs oíf
Socks oíT
Trousers or dress olT
Shirt or slip oÍT

Sleeprtenr crn

T'ransler to Bcd

Prellare íor tr:tnsÍer
Transfer to edge oÍ bed
Position self
Place feet under covers
Lie dor^'n
Adjust position Íor comfort

Form
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The Physical Self-Maintenance Scale

A. Toilet
l. Cares for self at toilet completely, no incontinence.
2. Needs to be reminded, or needs help in cleaning self, or has rare (weekly at most)

accidents.
3. Soiling or netting while asleep mor€ than once a weelc
4. Soiling or wetting while awake more than once a week.
5. No control of bowels or bladder.

B. Feeding
l. Eats without assistance.
2. Eats with minor assistance at meal times and/or with special preparation of food, or help

in cleaning up after meals.
Feeds self with moderate assistance and is untidy.
Requires extensive assistance for all meals.
Does not feed self at all and resists efforts of others to feed him.

Dressing
l. Dresses, undresses and selects clothes from own wardrobe.
2. Dresses and undresses self, with minor assistance.
3. Needs moderate assistance in dressing or selection of clothes.
4. Needs major assistance in dressing but cooperates with efforts of others to help.
5. completely unable to dress self and resists efforts of others to help.

Grooming (neatness, hair, nails, hands, face, clothing)
l. Always neatly dressed, well-groomed, without assistance.
2. Grooms self adequately with occasional minor assistance, e.g, shaving.
3. Needs moderate and regular assistance or supervision in grooming.
4. Needs total grooming care, but can remain well-groomed after help from others.
5. Actively negates all efforts of others to maintain grooming.

E. Physical Ambulation
l. Goes about grounds or city.
2. Ambulates within residence or about one block distant.
3. Ambulates with assistance of (check one) a ( ) another person, b (

d( )walker, e( )wheelchair.
I 

- 
Gets in and out without help.

2 

- 
Needs help in getring in and out.

)railing,c( )cane,

4. Sits unsupported in chair or wheelchair, but cannot propel self without help.
5. Bedridden more than half the time.

F. Bathing
l. Bathes self (tub, shower, sponge bath) without help.
2. Bathes self with help in gerting in and out of tub.
3. Washes face and hands only, but srnnot bathe rest of body.
4- Does nor wash self but is cooperative with those who bathe him.
5. Does not try to wash self and resists efforts to keep him clean.

3.

4.

5.

C.

D.
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Appendix

Aclititics ol Daily I.iring Classifcd Àccorditg to Dcgt.ts ol Indcpcndcntt
(Scrcn l.cul.s ol Function)

I. Locomotion
l. Ambulation

I-evel Í Fully arnbulant
Levcl II Fully ambulant rxcept for restrictions duc to sevcre rrtatlter or

markedly rrnusual terrain

Level IÍl ,\ntlxtlant outdoors under optitrral conditions
Level I\' ..\nrhrrlant Íor limited distances outd@rs
Lctcl \r .\nrbulant for lirnited distatrces ind«xrrs
I.crel ïl Essentiallv nonantbulant lrttt ahkr to walk with thc asistancc of

anothr.r person
Í.cvcl VI I (:onrplí'tely rronambulant

.1. Il'heclchair
Letell (lorrrph'tclf irrdcpctrdcrrt
I.cvel 1I lrtdclx:trtlclrt cxccpt for unttsual situatiotr
Levol III l,irrritc<l rrse outdoors .

Lcvel IV tlrrlinritcd ittdmrs: shclterctl : lt'r't'l crtvi«rntttcni
Lertl § Linritctl indmrs
Lrrcl ïl ['n;rl»le to;rro1x'l chair Ítttotorizcd ch;rir gradcd:rt tlris lcvcl)

II. 'I'ransier
.i. l,crtl Í l"rrllr indelrcndctrt

l.evel II lrrrllv indcprndeni cxcclrt for extrerncs
Lcvel III Irrdclrrrdent under optinral conditiotrs
I.r,vel IV Indcpendent ruithin rcstricted linrits or with major slrcial dcvices
Lcvel V Partiallv indeprndcnt; perÍoms simple transÍers alone
Lcvel VI Rcqrrires asristan(:e of anothcr perrctt Íor any lransfer
Intl VI[ 'lbtalll'dependcnt (nray rcquirc invalid li[t)

III- Elcvation
[. ,\nrlrrlantr

I.ctel ll l"rrllv indcpendent
Level I I Í lrrtlcpcndr.nt with nrirror linritatiorrs
Level I\t Partiallv indeJrendent with nrajor lirnitations outdmrs
Lrvcl V Plrtiallv irrdt.lrndcnt n ith major limitations indmrs
Lrlcl Vl .\l)lp to rcmairr in stanrling positiorr rvhen assisterl in assrtming

that position
Lerel VII L'nabk to elevatr.or rrrlintain ck:r'atiorr

:-r. Wheelchair
Í.evel I [:nlinritcd rrithin thr: linrits irrt;rrsr'<l lr;- tltt: rtlrt'elchair
Lclel ll Slightlv lirnited orrtdrxrn
Level IIÍ Linrited orrtdmrs
Level I\' [.irnited indmrs
Level V Severt'lv lilnitcrl irrdoors: n'<lrtirs lssisl;rttcr'
I.cvel YI 'l'otallv deprntk'ut

I\'. l-cedinc
{i. Lelrl Í Í'rrllv irrdr'lrendent rvith irll r.atirrg attivitics

I.evel lI l'ullv irrdeltendent hut rua)- Irecd sclf-helJr dcviccs
Lcvel I l[ ]'rrllf independr.nt if fmd is cut an<l preparcd
Ilvel I\: Indr'1r'rrdent iÍ tmd is cut and Jrrepared and ht:l1l is qiven rvith

adaptitc devices
Lcvel Y Partially independent uith rrrajor lttrrrlifi«'atiotts
Level Vl (lan rrranaqe some finqer Íoods. lrttt t'ssentially ntrtsa lr fed
Lertl VII 'l'otallr'<lependent. - rnav rc<1rrirc Íeeding ttrhc

\'. I)rcssing
7- Uppers
8. Lowers

Lcvel I Ëully irt<k'pendcnt
Lcvel II l"rrlly indepondent with l)rc1)cr choice oÍ clothing
Lcvel IÍl lndepcndent with rninor modifications: may n*d occasional help
Levcl IY Independent excel)t for definite and continuous limitations
Letel Ï Rcquires assistance anv time he dresscs in street clothes
Lcvel \'Í Rcquires assistance :rny timc clothing is changed or adjusted
Lcvel VI[ 'l'otally dependent

VL ( iuumirrg
9. Lcvel I Fully irrdependent

Lcvel II F ully indcpcndent \r'ith proper choicc oí imJrlemcnts
Level III Indcpcndent uith rninor modifications
Level I\r Independent except for definite ànd continuotts limitations
Level V Requires assistance íor all nrajor activities
Lt'vel \'[ ;\ble to assist the person caring íor him
[.ertl VIÍ Totallv dcpcndent



TNO rapport

NIPG 93.028 87

Appendix A:
Description oÍ Tests in the SADLE

fn each of the SADLE testr, the subject ir
asked to work as fast as possible. The examlner
demonstrates each test to the subject. With the
exception of the tests called "Putting oh a
Shirt," "Standingr" and "Tandem Walkingr"
the subject is seated directly in front of a 26-
inch high table. In each oÍ these tests, a subject
begins and cornpletes the task at thc sÍart posi-
tion-the subject places his flexed fist against
the edge of the table, his elbows flexed perpen-
dicular to and against the sides of his body. In
all tests, timing begins with the word "go" and
continues until completion of the task. A stop-
watch is used to record the performance time
to the nearest 0.1 second. Each test is repeated
twice, with the exception of the tests called
"Unwrapping a Band-Aid," "Standing," and

fandem Walking." The measure used for
each repeated test is the average time for the
two trials. The measure used for the "Unwrap-
ping a Band-Aid" test is the time taken in the
one trial. The procedures for each test are de-
scribed below.

Toble I : Summory Descriplion of Tests in Simuloted Activities of Doily living Erominolion
(SADLE)r2

Tcrt

Two leg: standing, eves open

One leg standing. eye! open

Two leg atanding, eyes cloged

One leg standing, eyes closed

Tandem walking with aupports
Tandem walking without suDDorts
Putting on tr shirt
Managing three-vigible buttons

Zinning a gnrment

Putting on gloves

Dialing a teleÍrhone
Tying a bow

Manirrulating slfety pins

Pickins uD coins

Thrending a needle

IJnwrapÍring a Bnnd-Aid

Squeezing toothDrste

Cutting rvith a knife

Using a fork

Mcerurc

Mnximum time of three
30-gec trills

Mnximum time of three
3o-sec trials

Mnximum time of three
30-sec trialg

Mnximum time of three
30-8ec trials

Time to tlke l0 heel-tetoe steps
Time to tnke l0 hoel-to-toe §teps
Avernge time of two trinls
Avernge time of trvo tri:tls

Averlge time of two trials

Average time of two triuls

Averrrge time of two trialg
Aver:rge time of two trials

Avernge time of two trinls

Avernge time of two trials

Àverage time of trvo tri:rls

Time for one triul

Avernge time of two tri:rls

Averuge time of trvo trirrls

Avernge time of trvo tri;tls

Inrtrumcntrtlon

Stopwatch

Stopwatch

Stopwatch

Stoprvatch

Stopwotch and parallel barc
Stonwatch lnd parallel bars
Storrwatch nnd ghirt
Storrwltch and cloth with

three buttons nrounted on
a board

Stopwatch and cloth with
zipper mounted on a
botrd

Stoprvttch lnd two garden
gloveg

Stogrrvatch and telephone
Stot)wntch and large ehoe-

I:rce mounted on a board
Stolrrvatch and two safety

pina
Stopwatch and four coiar

placed on a plastic she€t
Stopwntch, thrend snd

Lrrge-eyed necdle
Stopwntch rn«l one

Btnrl-Aid
Stopwatch, tube of tooth-

paste nnd a board
Stonwatch, plnte, fork,

knife rrnd permolrlaat
Stoprv:rtch. plate, fork nnd

yrermoplast

Unitc

Secondg

Seconds

Seconds

Seconds

Ster»g/sec
Sterrs/sec
Seconds
Seconds

Seconds

Seconds

Smonds
Seconds

Seconds

Seconrls

Seconds

Scconrls

Scconds

Secolrds

Seconds
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Thc Funaionol LiÍe Scolc

GÍ'GIÍIIIOX
l. L oriortd íor tlar (c.g.. hour. dry. rcrll
t Urrr.la." ud -19" lgproprietclf
t. Uadrrrtradr rpcccb (o.9.. riraplc cururadr. dlrretloar. tclctl3ion)
a. Crlc|ulr'l càalar (an.tl
l. Do.. àltà.s c.lcttl.tloa (belrncc ch.clb@L. ctc.)

7. Ura rprcà lor corrunicrtion
8. R.rdr (..3.. Érrl.ia!r. rbilitt to Íolbr vritt.tr inrtmetiont bokr)
9. lvrltó (og- risar nrDG. r?it2. or ttD.3 lcttcrl)

(lacludc uaor dlrbilltr)
10. Socld behrior ir eDproprinrc

ll. Àbl. to óllt Írutl on. trr] to rnothGr rith r"huya alra rad occd
lZ. At ?. of rrií (c.c., oí Ei.t L.a. inrppmDrirte bchivior. rr

iudaEcnt. Gtc.)

It AÉrlDDtr to (!rr.ct orn .rrora (..9.. oÍ JudSuca! EiÍrkCl)
ll. IIU t|ood urGrory (c.8.. neltcr oÍ DGoDlG. rGGGat Gvcntr)

EHc
a

x

rl
aa
aa,q
x

E!aaÀ

ic
i

EY

§É

a. Ur.r rDDEDritt a.!tt$G. in ll:o oí rp*b (aot emllc.bL Íol Drri.atrrità{t rDC.cà larpeirrc|trt )

ACTIYITIE§ OT DAILY IJYIIIG
16. Abh to fct rbout (rith or rithout b?rcc, rh..lcheir. ctc. )

ll. Docl trrnrícn
17. Fsedr rclÍ
It. Ut ! toilct,
19. Gromr ElÍ (G.9.. rerh. brurh tÉth. shrv.)
20. Dras rclÍ
21. Brthor rclf (includinc rtttina in and out oí tub or ttilll
f,ODIE ACIIVITIES
?1. Proprru rimplc íod or drlnk íc.g.. rnaclr. lirht br:rlÍertl
2!. P:rÍorrnr lirht hanrelcping ehorct (G.s.. m6lr, dith6. duttinat

hart houxkÉDrn8 eho?"t (".a., ,16? or rindo? rerhint)
25. Pcríorrnrodd jobr ia or rround hour (r.8.. grrdcninS. cl.ctsicrl.

!ulo. E.ndint. xrinSl
23. Ea:ucr in rolo Dl:rrurc rctivitia (c.9.. Durzlcr. p.intia8.

rudinr, rtamÍrr)
27. Us t l.Írhon! (c.r.. dialing. hendlin*. Do not rit rnG.ch Dt!ffci.nct.)
2t. tclairion t"t (!.9.. chnnSina chnnn.i t

2e. Ug ecord Dhrrr or tiDG rÉord"r
OUTSIIIE ASNYIÏIES
!0. Earr:cr in rimoh plearurc rctivitio (q,g,. rrlL. cer ridcr)
!1. GG rhopDing íor íaxl
32. Doa rancnl rhoppins (c.a.. clothct. Biítrl
§. PcrÍormr crtrnda (..9.. Dorr{lhc". cleaner. bank, pick up nrwtglpGrl
3{. Attaníli rlxtetor cvantr (".t.. th.atrc. concËrt. rÍEttll. mdi6l
!5. Urcl nublic trinrpoí.ition nccorrDnnicd (mur tranrportrtion)
!3. Us Drblic trintÍpr1.ltion trlonG ( rntG NA if it.m gi ir 0l
t7. Trhcr longcr trinr acorapanicd (nhnc, trrin. bort, crr)
3t. Tel:r long"r triDr rlont (rilt. NA iÍ it.6 3? i! 0l

SN}CIAL INTEBACTION
3i. PtrticiDlta in Blmcr rith othcr o:onlc (c.g.. cards. chx. chekcrrl
{0. Pr?iiciÍrrt r in hornc tocrel rctivitict (c.g.. Íamilv S8thGring.

Drny, dencing)
,ll. Attrndt toci&l Íunctionr out.id. oí hom: (c.8.. home oÍ íriend.

dining al rartrurant. dencll
12. Pirticipatca in orgilnizrtionll [ctiyrtiG. (c.8., reli8ioor, union,

snicc club, proÍdiondl
GoGr to rorl or tchól rt comDlrablc Drrnorbid lcval
(not hourcleDitrg rt homGl lDo noa rdt. if itcm {a ir to bG Éatcd)

{{. Gocr to rorl or rchol rt lowrr lhrn Dr.morbid lcscl
lDo,oa t a. ií lt.E a! hrr brcn retcd)
(Multiplr itct! a3 or aa by 2)
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The Sickness lmpact Profile: Categories and Selected ltems

Dimension Category
Items describing
behavior relatcd to §ctccted itcms

Independent
categories

SR Sleep and Rcst

Eating

I rit duringoucà of thc day
I dccp or nap during thc day
I am cating no food at all,

uutition is tatcn öÍorryh
nrbcs or intraveóous f,uids

I am cating rDccial or
ditrcrcat food

Iam notuortingatatl
I oftcn act irritable toyaÍd

my wort sssociat€s
I am not doing any of the

mainanance or repair
wort arcund thc housc
*., 1 *ually do

I am not doing heavy
wort around the housc

I am ping out for
cotcrtainmcnt less

I am aot doing any of my
unnl physical ÍGqration

I walk shortcr distanccs or
3!op to rcst ofrcn

I do not walk at all
I stay within onc noom
I stay away from homc only

for bricf periods of time
I do not bathe mysclf at a[

but am balhed by someone
clsc

I am vgy clumsy in body
movemenls

I am doing, fewcr social
activitics with groups of
people

I isolarc myself as much as I
cas,from the rest of the
family

I have difrcutty rrasoning
and solving problerng for.
examplg making plans,
making dccisions, leaÍning
new things

I sometimes behave as if I
were csnfused or
disorientcd in placc or
timg for example, where I
am, who is around,
directiong what day it is

w Wort

Home manaScmentHM

RP Recreation and pastimes

I. Physical A Ambulation

Mobility

Body care and
movement

M

BCM

II. Psychosocial SI Social inrcraction

AB Aeíness behavior
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All questions refer to the situatiort in the past v,eek.
4-point scale: 0 = independent without difficulty

I = independent with little difficulty
2 = independent with much difficulty
3 = completely dependent

I. DRESSING AND GROOMINC:
Were you able to:

a. dress yourself including handling of buttons and
shoelaces?

b. wash your hair?

2. ARISING
Were you able to:

a. stand up from a strai-eht chair without using your
arms for support?

b. get in and out of bed on your own?

EATINC
Were you able to:
cut your meat?
lift a full cup or glass to your mouth?
open a new carton of milk or juice?

WALKING
Were you able to:
walk outdoors for fifteen minutes on flat ground?
climb five steps?

HYGIENE
Were you able to:
wash and dry your entire body?
get on and off the toilet?

6. REACH
Were you able to:

a. reach and get down something that weighs about
2.5kg (a heavy pot) which is above your head?

3.

a.

b.

c.

4.

a.

b.

5.

a.

b.

b.

7.

pick up fallen clothes?

GRIP
Were you able to:
open your front door?
open jars which have been previously opened?
tum faucets on and off?
use a pen or pencil?

ACTIVITY
Were you able to:
shop every day?
get in and out of a car?
do househould activities such as vacumins. the
dishes and gardening?

a.

b.
c.
d.

8.

a.

b.
c.
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The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire
Hor lon3 hrvc you had becl ptrn?

Ho* long htYc you hed lcg ptrn?

Pbev ned:
Thit qucrrroon irG hu bccn dcrigncd to gvc tha doclor rnformation
u to hou your brcl prrn hrt effccrcd your ebility to nranalc tn
cvcrydry lifc. Plcr* rnrrcÍ ey?Íy tcctton, rnd mtrl in cach scctron

S.ctlon t - Prln lnlat lty
Q I can tolcretc thc parn I hevc without havrn; to urc pain hllcn.
Q Thc prin ir brd but t mrnrgr urrhoui Elint pern Lilhn.
E Pain Lillcn grvc comphrc rclÈf Írom ptrn.
E) Pain tillcn 3rv. modGr.tc rclieÍ Írom pln.
E Prin tilbrr tlvc vcry lrtrlc rclrcf Írom prrn.
Q Prtn lillcrs hrve no cfÍcct on ihc patn end I do not ur. thcm.

Sct'dolr I - Pcrroarl Crn (Wrràlag Drrrrlq. íG)
I I cen lool rftcr myrlí noÍmrlly rrthoul cruIn3 crrrr pdn.
f) I cen lool eÍrcr my*lf noÍm.lly but tr crusr Grrrr petn.

! It ir punful to lool rftcr myrclfrnd I tm rlor rnd cer:íul.
! I ncd romc hclp bur rnrnaG mort of my penorul crre.
Q I nccd àclp cvcry dry rn rnorr rpccrr oÍ rlÍ cerc.
E I do nor 33r dEt!.d. rrrh rrrh diÍÍrcuhy.nd rlly ln bcd.

S.don 3 - Ilíilnt
E I cen lifi hcrvy rcijàrr rrrhoul crrÍr prrn.
E I crn liÍt hcrvy rcr;htr bur ir lrÍGr Gnrr p.ln.
§ Pein prcvcnrr mc írom liírin3 hctvy ïcrthtr oÍl th3 Íloor, bur I

crn m.nalG if thcy rrc GonwnE[tly portdoncd. cl on r tabh.,
Q Prin prwenr mG fÍoni liÍti4 hcrvy rttghtr bur I crn mrna3e

liÈl ro mcdium r:ithtr iÍ thcy rrt convcaEnrly polrroncd.
E I c.n liÍr only vcry liràt uci3htr.
E I crnnot iiÍt or crÍÍy rnyrhtnl tr tll.

§ccrloo I - lf,tltln3
E Prín docr nor prÉvrnt rn rrlliaj aay d[ttncc.
Q Prin prcvenrr mc rellrnj mor thrn I mrlc.
E Prrn prcvcnu me vrllin3 trroÍr than ró rrrlc.
E Prrn prcvcntr mc vrllinj motr thrn % mtlc.
Q I cen only ïtlt usia: r rrrcl or crurchcr.
E I rm rn bcd mort oÍ thc tinc rnd hevc to crrxl to lhc iorlct.

S.cdon 3 - Slílnt
E I crn ut ia rny chalr u lon3 u I lilc.
E I crn only rir rn my ÍrvounÈ chlr u lonj er I lita
E Prin prcwnrr mG.trrtnt llort thrn I hou;.
fl Prin pr:vcnrr mc írom trttrn3 moÍc rhaa ró houÍ
E Pun pcvcnrr nrc írorr rinin3 ÍtrorG thtn l0 mtnt.
! Prin prcrrnu mc frorn rirdnl rt ell.

only thc orr àor rhth .prlt6 lo you. Wc rtdir yoo any conrilcr
lh.t tro of rha rtatcntcítr ao aDy orE Etro! Ítbt. ro rolli hÍ pLrt.
lurt arrr* tl* bor *hrrh mot clotcly d.tcrbt pw pmbba.

Sccbo ó - Stradbf
U I cm lrad er lon3 u I rlor rirhosr cnrr Dda,
E I cen ileld I lon3.r I rrDt bot ir íwr r Grrrr Fia.
E Pdn prcv.lrt r froa .lrodiq Íor Ímlt rà.tr t hour.
Q Pda prcrcur rr Íron uadtat íor mc tàr! !O Dia..
E Prin plttrrrtr nc ftom rundin3 íor arort rhra lO mins.
I Prin prwcnr m Íroa ttardirt Í rlt.

Sccdo 7 - §L.Dant
0 Pein docr not prsytlol nr froar rlccpinf rdl.
El I cea rlccp rtt oaly by uln; rblar.
E Evcn :lrn I rrtG rràlcc I h.r: klr rhea rir bour rhco.
B Eycn rhca t trlc ublcrr I bcr Lrl tàu Íonr honn rÉr
E Ewn rlra I rrt rrbhrr I bew ks ràro rlo àoun rktr.
! Prin pcrtnrr trr Íroa rlccprnj rr rll.

§etíot-§crIJÍt
E My u lifc ir oonarl rld c.utct oo errn Dria.E My rr liÍc ir nornul but ceurr or crrn pria"
E My rcr liÍc ir ncerly rprnrl bsr u wty plJut.
O My u tiÍc ir rrtrtly rcrncrca fy pera.
E My rr lrÍc is rnrly rb..or öGcturc oÍ Fi!.
O Prin prcvcnu ray u liíc l dl.

S.Gtdot-SottlLíc
tr My rccul liÍG ir nonilt rtd Dult c óo.rtn p.to.
tr My rciel liÍc ir nonnel bur rastrrcr thc rL3rcr oÍ pla.
0 Pein hu no ogrificrat clÍ«r oo oy rocirl liÍc rprn Íiol limtr.

in3 my tnort GnaÍtdic intarrÍ& Gt da[cin& dr.
El Pein hu rcrtriacd oy rocid liÍc rnd t do mt 3o our er oÍtan.
E Prin her rtrtricrd ary rcid tiÍc ro oy àoc,
tr t hrrt ao rocd tíc bccrur of pria.

Scrdor ll - ïnycllot
E I cen trrvtl rnyrhcr:;ilàout crtrr paln.
E I cro tnwl rayrhcrc but it ;rwr nr crtn Dria.
! Prin ir brd but I nrneSr.loumcyr owr tro houn.
E Pda rcrricr rac ro joumcp oÍ Lrr rhrn orr àour.
Q Pun rcrrricrr mc to ràon ncénry jourrrr uadcr !0 nrnst a
Q Prin prwcntr mc Íron a'rwllint croaDt to thc doctoÍ ot

ho.p1ul.

Connrolr

------ 
--a§corln3 (not rccn by prdcntr)

For crch rrcrron thc torrl Po.tibL lcort u 5: iÍ thr frnt rurcmmt ir arerbd rtr rttioa rson r 0. lÍ&a Lí Írt.rrt h ar.l,trd lr r !.
lÍ rll tca rectionr ert GotngLt.d rh. |Gott ia c.lculirr3d at Íolloït: lÍ onc rctron ir raiud ot aor rpplicabL lha Forr ir cr&elrnd:

Enmerc: p 
H:if,ïÍl ,"oc) r ro = 12% E.mprc: 6 

lffiË.HL rorcr r ro i 3r.re6
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ïhe Functional Status Rating System

Functional Status in Self'care

A. Eating/feeding.'Management of all aspects of sctting up and eating food (including cutting ot
ment) with or without adaptive equipment.

B. Personal hygiene: Includes sct up, oral care, washing face and hands with a wash cloth, hair
grooming, shaving and makeuP.

C . Toilaing: Includes management of clothing and cleanliness.

D. Bathing: Includes entirc body bathing (tub, shower, or bcd bath).

E. Bowel management: Able to insert suppository and/or perform manual evacuation, aware of
need to defecate, has sphincter muscle control.

F. Bladder management: Able to manage equipment nsoessary for bladder evacuation (may
include intermittent catheterization).

G. .§ltin management: Performance of skin care progÍam, rcjular inspection, prevention of
pressurc sores, rashes, or irritations.

H. Bed activities.'Includes turning coming to a sitting position, scooting and maintenance of
balance.

l. Drcssing: Includes performance of toral body drcssing except tying shoes, with or without
adaptive equipment (also includes application of onhosis & prosthesis).

Functional Status rn Mobility
A. Transfers: lncludes the management of all aspects of transfers to and from bed, mat. toilet,

tub/shower. wheelchair, with er without adaptive equipment.

B. l|'heelchair skills: Includes management of brakes. leg rests, maneuvering and propelling

through and over doorway thresholds.
C. .lmbularioa.'lncludes coming to a standing position and walking short to moderate distances

on level surfaces with or without equipment.
D. Slairs and ent,ironmemal surfaces.' Includes climbing stairs, curbs, ramps or environmental

terrain.
E. Communitv mobilitv: Abiliry to manage transponation.

Functional Status in Communication
A. Llnderstanding spoken language
B. Reading contprehension
C. Language e-rpression (non-speech/alternative methods): Includes pointing, gestures, manual

communication boards. electronic systems.
D. Language expression (verbal): Includes grammar. syntax, & appropriateness of language.
E. Speech intelligtbilitv
F. lL'ritten communication (motor)
G. W'ritten language expression: Includes spelling, vocabulary, punctuation, syntax, grammar,

and completeness of wntten response.

Summary of Rating Scales

Communication, psychosocial and

SelËcare and mobility items cognitive function items
1.0 = Unable-totallydependent 1.0 = Extremelysevere
1.5 = Maximumassisnnceof lor2people 1.5 = Severe

2.0 = Moderate assistance 2.0 = Moderately severe

2.5 = Minimal assistance 2.5 = Moderate impairment
3.0 = Sundby assistance 3.0 : Mild impairment
3.5 = Supervised 3.5 = Minimal impairment
4.0 = Independent 4.0 : No impairment
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Shorts,/Pants

23. íleach shorts to foot (Z

14. Get R leg into R leghole (Z

!5. I'r:t L leg into L leghole (Z

!6. r"r I I pants up to vra ist (Z

17. ?ip zipper (z

!8. l:ix fastener (z

E.

F. Pullo.rer shirt

9. Rr:.r<:h shirt to top of head

head through neck hole

hand through R armhole

clbow into sleeve

hand through L armhole

elbow into sleeve

shirt do',rn over trunk

(z

(z

(z

(z

l. Put R

2. Put R

3. Put L (2)

(2)

(z)

4. Put L

G. Bution shirt/sweater/coat/jacket

6. Put R hand through R armhole (Z)

/. Put R elbo"r into sleeve (Z)

8. Put L hand through L armhole (Z)

!. Put L elbow into sleeve (2)

,0. Bring col lar to neck (2)

-Sample items
items is valued at 2

from Klein-Bell ADL Scale. Each of these
points, based on staff rating procedures

described in the text.
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The Rapid Disability Ratin'g Scale-2

Directions: Rate what the person does to reflect current behavior. Circle one of the four choices
for each item. Consider rating with any aids or prostheses normally uscd None - completely
independent or normal behavior. Total = that person cannot, will not or may not (because of
medical rcstriction) perform a behavior or has the most savcrr form of disability or problem.

Assistance with activities of daily living

Eating None A little A lot Spoon-ÍH; intrave-
nous tube

llalking (with cane None A little A lot floes not walk
or walker if used)

Mobility (going out- None A little A lot Is housebound
side and getting
about with wheel-
chair, etc., if
used)

Bathing (ínclude None A little A lot Must be bathed
getting supplies,
supervising)

Dressirg (include None A little A lot Must be dressed
help in selecting
clothes)

Toilaing (include None A little A lot Uses bedpan or unabte
help with clothes, to care for ostomy/
cleaning or help catheter
with ostomy,
catheter)

Grooming (shaving None A little A lot Must be groomed
for men, hair-
dressing for
women, nails,
teerh)

Adaptive tasl<s None A little A lot Cannot manage
(managing
money/posses-
sions; telephon-
ing; buying news-
paper. toilet
articles, snacks)

Degree of disability
Communication None A little A lot Docs not communicate

(exprcssing self)
Hearing (with aid íf None A little A lot Does not seem to hear

uscd)
,SM, (with glasses, None A litrle A lot Does not see

if used)
Dra (deviation None A little A lot Fed by intravenous

from normal) tube
In bed during dav None A little A lot Most/all of time

(ordered or self- (<3 hrs)
iniriated)

Incontinence (uine/ None sometimes Frequently Does not control
feces, with cathe- (wccxly + )
ter or prosthesis,
if used)
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PAIN DTSABILITY INDEX

Thc rating scales bclow arc designcd to measurc thc rJegrce
to which scvcral aspccts of your life are prescntll, r.lisruptcd
by chronic pltn. ln other $oÍds. wc woukl likc to know hos
much your pain is prcvcnring you fmm doing whar you woul«l
normally rJrt. or l'rum doíng rt as well us you normulll, woulJ.
Respond to each catcgory bv rndicaring ths. rrrrrall intpuct ol'
parn rn your lilè. not just uhcn lhc pitin is at lls worst.

For cach of thc sevcn caresoncs of lilb acrilirv lisrÈd. pleasc
circlc thc numbcr on rhc scllc which describes rhc lÈvcl ot'
disability you typically cxpcncncc. A score of 0 nrcans no
disability at all. und a scort ol l0 signilics thal ull ol'rhc
rcrívitics in which you would normalll be involvcrl have bccn
torallv dlisruFcd or prcventcd by your puin.
l. FaailvHonte Respotrsibiltties. This category reícn «r ac-

tivitics rclated to the homc or fantily. lt inclu«lcs chorcr
and dutrcs pcrlbrmed around thc housc (eB. vard work) und
errands or favon for olhcr lamily nrcmbers tcg. rlriving thc
chilrlrcn to schrxrll.

4. Orrtt1xttfun. This categor.v Í!Ícni to activilics that arc a pan
ol or dirccrlv Íehrcd to orc's job. This includes nonpaying
johi as well. such us thal of a houscwrlè or volunlcer worlier.

I I 3 J 5 ó 7 8 9 r0

n(!
tlisahilitv

loral
disabilitl

5. Sa.tuul Bchuriar. This category rclèrs to thc frcquency und
quulitv ol onc's scx lile.
0rl-1-15678et0

totll
disahility disabiliry

6. Sal/ Curt. This cutcgon' includus activities uhich rnvolvc
penonal marntcnrnce rnd indcyrndent daily livrng teg. tak-
ing a shou'cr. driving. gcttrng rlrcsscd. ctct.
ol:-rJ567E9lO

) to
no
rlisability

total
disability

no total
disability disabilirl'
2. Re<'rcotitttr. This catcgon rncludcs hohhics. sÍxtís. und

7. Lifc-Snpporr Acririn'. This category reÍcrs to basic life-
supporting bchuviors such as eatrng. slecping. unrJ

othcr srmilar lr:rsurc trme tctrviliss.
0r1.1.1567

hrcuthing.

011.1{567tt9 t0

l() no
di:ahilitv

total
disabilirvno

rlisability
trllal

disuhilitv
3. Srx.rul Actn'in'. This catcgor.v rrlcn ro activitles which in-

volve panrcrparion with tricnds and acquainrancr:s orhcr
than family mcmbcrs. lt rncludcs punles. thcaler. concens.
dinrng out. and other socral functrons.
0 l l 3 { 5 6 7 tt 9 to

no

disrsitirv
t()tal

disuhilitr



TNO rapport

NIPG 93.028 97

Appenclix. Functional Rating Scale (Pain Clinic oÍ Colorado Springs)

Name Date

VOCAÏONAL
Able to work Íulltime with no absences due to parn

Able to work íull-time with inÍrequent absences due to pain

Able to work less than Íull{ime
Able to work at own pace
Unable to work

Activities oÍ daily living
lndependent
lndependent with ditficul§
Occasional assistance required
Frequent assistance required
Dependent

ïme in bed
10 hours
10- 12 hours
'12-16 hours
Greater than 16 hours

Medication usage
None 15 Mlnor analgesics occasionally (less than daly)
Minor analgestcs daily
Major analgesics
Addicted

Dependence on aids
No ads required
lnÍrequent use (during Ílareups)
Occasional use (with distances and Íatigue)
Frequent use
Total dependence

Tens
No tens needed
Less than daily use
Daily use (pattemed)
Daily use (nonspecific)
Constant use

20
15

10
5
0

20
15
10
5
0

25
15

5
0

12

10

3
0

10
8
6
4
0

10
8
6
4
0

Tota.l score:

Vocational: Refers to time spent in competitive employment or in voca'
tiona,l training. Full-time reÍers to approxmately 40 hours per week, while
part-time is less than 40 hours per week. lÍ your lob is being a housewiÍe,
then use your judgement oí time spent based on this as Íull-time employ-
ment.

Activities oí daily living: This category reÍeÍs to activities we all engage in

on a day-to-day basis-i.e.. dressing, Íeeding, housekeeping, groomrng,
shopping, laundry, cooking, etc.

Ïme in bed: This category reÍers to time spent lying down, not engaged
in "productive" activities-i.e.. sleeping, watching W, resttng, reading,
talking on the phone, etc. This lying down may be in bed, on a couch, on

the Íloor, reclining in a char, etc.
Medication usage: Minor analgesics reÍer to such medications as

aspirin, ïylenol, Darvon, Empirin, or Anaprox, while major analgestcs tn'

clude medications contarning Oxycodone, Codeine, Morphine, Demerol,
Methadone, Dilaudid, ïalwin, Valium and Libnum, etc.

Dependence on Aids: Aids include such devices as braces, collars,
canes, crutches, wheelchars, etc. Frequenl use reÍers to daily usage.

Tens refers to the use oí a transcutaneous nerve stimulator to control
pain. Pattemed use reÍers to the scheduled daily use as prescribed by your
physician.
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Trsk lrbcl Tuk chlgifictdon'Itcm

$rriting
(v/RrTE)

Tfping
(TYPE)

Pouring
(POLJR)

Cuning
(cu-r)

Envelope
(EIML)

Jackct on
(JrffoN)

Zirryr,r
(zrP)

Snap
(SNAP)

Button
(BUïTON)

Unsnap
(LJNSNAP)

Unbuttou
(T.TNBUTTON)

Unzip
(TJNZIP)

Jacket off
(JrcroFF)

Transfer to mat
(TRANSMAT)

Shocs off
(sHoEoFF)

lvRml
WRITE2
IVRITE3,
WRITBI
\ryRITEs
TYPEl
TYPE2
TYPE3
TYPE4
TYPE5
POURl
POUR2
POUR3
POUR4
POUR5
CUTl
CUT2
CUT3
ET{VEL1
ENVEI2
ENIV-EIjI
ENIyEIJ4
JICTONl
JKTON2
JKTON3
JKTON4
zJPt
aPZ
zIP3
a}4
SNAPl
SNAP2
SNAP3
BUTTONl
BUÏTON2
BUTTON3
UNSNAPI
IJNSNAP2
UNSNAP3
UNBUÏTONI
I.JNBUTTON2
I..INBUTTON3
UNAPI
I.JNzT2
I'INAF3
JTCTOFFl
JKTOFF2
JKTOFF3
,ICTOFF4
TRANSMATl
TRANSMAT2
TRANStvíAT3
SHOEOFFl
SHOEOFFz
SHOEOFF3
SHOEOFF4
SHOEOFF5

Picks up pcn )
Talcs cap off pcn
lVritcs scntencc
Puts cap bacl on pcn
Ptrs pcn down
Plrccs papcr in tlpcwriter
Turns tlpcrritcr on
Tlpcs scntcncc
Turns tlpcwritcr off
Takcs papcr out of tlpcwritcr
Stebilizcs jar
Rcmoves covcr
Holds ju atrd pouÍs watcr
Rcplaccs concr on iu
Placcs ju on dcsk
Pid«s up knifc aad fork
Cuts putty completctY
I\rts dGIn knifc and fork
Picks up cdge of papcr

Folds papcr
Inscrts papcr ilto cwcloPc
Pus emrclopc oa dcsk
Picks up lackct; alitrs
hrs jackct on
Sraigbtcns, rcdigns jackct
Arms dovm in lap
Aligns bonom ofjackct
Hooks zippcr
Zips to top of jackct
Arms dm,n in laP

Rcaches and obtains snap
Snapc jacket
Arms donn in lap
Rcaches and obtains button
Bunons jackct
Arurs dovm in lap
Rcachss and obtains snap

Unsnaps jackct
Arms dovm in lap
Rcachcs and obtains bunon
Unbuttons jackct
Arms dryn in lap
Rcachcs aad obtains zippcr
Unzips jacket so it scparatcs
Arms dmrn in laP

Rcachcs and holds jacket

Takcs off jacket

Placcs jacket back on laP

Arms down in lap
Poaitions sclf to transfer
Complctes transfer to sitting
Balanccs iu sitting
Rcaches doqrn for shocs
Looscns both laces
Rcmorrcs both shoes

Placcs both shocs on side

Balanccs in sitting

GRP/REL
STABIL
MANIP
STABIL
GRP/REL
MANIP
FINEMANIP
FINEIïíANIP
FINEMANIP
MANIP
GRP/REL
STABIL
LíANIP
STABIL
MANIP
GRP/REL
STABIL
GRP/REL
GRP/REL
STABIL
STABIL
GRP/REL
MANIP
MANIP
MANIP
UEALIGN
MANIP
STABIL
STABIL
UEALIGN
GRP/REL
STABIL
I.'EALIGN
GRP/REL
FINEMANIP
UEALIGN
GRP/REL
FINEMANIP
UEALIGN
GRP/REL
FINEMANIP
UEALIGN
GRP/REL
STABIL
I.JEALIGN
GRP/REL
lvíANIP
IIíANIP
UEALIGN
PREPMVTS
TRANSIT
UPBAI.ANCE
UPBAI.ANCE
FINEMANIP
MAMP
I,'PBAI.ANCE
I.'PBAI.ANCE

TUFTS AS§EÈSilE]{TOF tOÏoB PEBFORilAI{CE Heloy

Table 1: ltems and Task oí tho TAMP
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APPENDIX A: PII'IíSICAL PERTORMANCE TEST SCORING SIIEET

Phyticrl PcrÍornencc Tcrt

Tinc Scoring Sorc
1. Write a smtsnce (whales live in the blue ocean) c€c. sl0 cec - {

10.5-fS sec - 3
15.5-20 s€c: 2, )Z0sec-l
unable - 0

2. Simulated eating i€rc s l0 gec - {
10.5- 15 sec - 3' 15.5-20 sec - 2
)20s€c- I
unable - 0

-soc 

s2sec-{
2.5-4 sec - 3
4.5-6 scc - 2
)ósec- I
unable - 0

- 

sec s l0 s€c:4
10.5-15 sec - 3
15.5-20 sec - 2
)20sec: l
unable - 0

-s€c 

S2sec-{
2.5-4 sec - 3
4.5-ó sec - 2
)6sec-l
unable: 0

discontinuous steps 0
continuous steps Z
unsteady (grabs, staggers) 0
steady z

§ec s15sec-4
15.5-20 sec : 3

20.5 - 25 sec - 2

)25 sec - I
unable: 0

§Gc s5 sec: 4
5.5-l0sec-3
10.5 - lS sec : 2
) lS sec: I
unable - 0

Number of flighc oí stais up
and down (maximum {)

3. Lift a book and ptrt it on a shelÍ

4. Put on and remove a iacket

5. Pick up penny from 0oor

ó. Tum 360 degrees

7. 50-íoot walk test

8. Climb one flight oí starst

9. Climb stairsl

TOTAL SCORE (maximum 3ó for nine-item, 28 for severr-item)

tFor timcd maesli,ramcnts, rcund to dcarcst 0.5 sccoads.

fOmit for *ocn-itant xonng.
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BULAGE 2

Yolledige naamgeving van de arbeldsvragenl[isten uit tabel 3.1

en de ADl-vragenlijsten uit tabel32
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Volledige rurongeving van de Arbeidsvragenliisten in rubel 3.1

1. Patiënt Evaluation Conference System

2. Functional Assessment Invenory

3. ERTOMIS-Assessrnent Method

4. Functional Status Questionnairc

5. Job Advisement Record

6. Activity Matching Ability System

7. The Vocational Rehabilitation Index

8. The Injury Disability Scale

9. Vragenlijst "Arbeidshandicap"

10. Vragenlijst "Kwaliteit van de Aansluiting"

Volledige naamgeving van de ADl-vragenliisten in tabel 3.2

l. Pulses Profile

2. Kaz lndex

3. Barthel Index

4. The Kenny Self-care Evaluation

5. ADL Rating Scale

6. The Physical Self-Maintenance Scale

7. Scranton's Evaluation of Function

8. ADL Evaluation Form

9. Simulated ADL Examination

10. The Functional Life Scale

ll. The Sickness Impact Profile

12. T}lre Oswes§ Low Back Pain Disability Questionnaire

13. Activity Pattem Indicators

14. ADL-Test

15. The Functional Status Rating System

16. The Klein-Bell ADL-Scale

17. The Rapid Disability Rating Scale-2

18. The Roland Adaptation of SIP

19. The rWaddel Disability Index

20. The Daily Activity Diary

21. The Pain Disabili§ Index
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22. T\e Functional Rating Seale

23. Ihe Ttfts Assessmext sf Motor Fedormance

24, TM Physical Perfonnance T'cst

25. Health Àssesste,nt Qtestionnaire
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